
Hotel de Selva - Mirante do Gavião Amazon Lodge - 5 dias 
 

 1º Dia - Origem / Manaus - Mirante do Gavião Amazon Lodge 
Embarque em voo com destino a Manaus. Transfer de Manaus para Novo Airão (2h30 – 200km) em veículo climatizado. 
Almoço no Restaurante CamuCamu. Saída em lancha rápida para banho de rio nas praias de água doce (época da seca) ou 
trilha aquática pelos igapós (época da cheia). Jantar no Restaurante CamuCamu. 
 
Opcional incluso: Focagem de jacaré e outros animais noturnos no Parque Nacional de Anavilhanas em lancha rápida. 
 
Importante: Transfer entre 09hs e 16hs do aeroporto OU 09hs a partir dos hotéis em Manaus. 
 
 2º Dia - Mirante do Gavião Amazon Lodge  
Café da manhã no restaurante CamuCamu.  
 
Estação da Seca: Logo após o café, saída em lancha rápida para visitar a comunidade Aracarí e a comunidade do 
Bacaba. Faremos uma trilha interpretativa em floresta de terra firme, seguido de uma pausa para um tradicional almoço 
de peixe amazônico, assado na brasa em casa tradicional dos caboclos ribeirinhos. Em seguida, nos deslocaremos para 
lazer na Praia do Bacaba, no coração do Parque Nacional de Anavilhanas. Após o refrescante banho, apreciação da flora 
e fauna das ilhas e deslocamento até a maior árvore do igapó de Anavilhanas, um Macucu gigante, em incursão à 
floresta de várzea e explanação deste peculiar ecossistema. 
 
Estação da Cheia: Saída em lancha rápida para visitar a comunidade do Mirituba. Faremos uma trilha interpretativa em 
floresta de terra firme, com visita a maior espécie arbórea da Amazônia, a Samaúma. Faremos parada para almoçar um 
delicioso peixe amazônico, assado na brasa em casa tradicional dos caboclos ribeirinhos. Em seguida, nos 
deslocaremos até a maior árvore do igapó de Anavilhanas, um Macucu gigante, no paraná das Araras. No retorno nós 
caminharemos pela floresta de igapós para apreciação da flora e fauna daquele ecossistema. Jantar no Restaurante 
CamuCamu. 
 
"Os passeios diários são programados pelo Mirante do Gavião e podem ser alterados a seu critério." 
 
 3º Dia - Mirante do Gavião Amazon Lodge  
Café da manhã no restaurante CamuCamu.  
 
Todas as estações: Logo após o café, saída em voadeira (1h30) para atividade de trilha interpretativa até as Grutas do 
Madadá e seus salões de pedra (dia inteiro - trekking de 3 horas em floresta primária). 
 
Estação da Cheia: Almoço no Madadá com vista para o Arquipélago de Anavilhanas. Repouso e contemplação nas redes do 
Mirante, que conta com serviços de banheiro e lavabo, e pescaria de piranhas. 
 
Estação da Seca: Almoço no chapéu de palha do Sitio Caboclo, mergulho nos pedrais do Madadá. 
 
Retorno de voadeira para a pousada (1h30), por entre ilhas do Parque Nacional de Anavilhanas. Jantar no Restaurante 
CamuCamu. 
 
 4º Dia - Mirante do Gavião Amazon Lodge - Manaus  
Saída antes do café da City Tour em Novo Airão, com guia de turismo. Pode ser feito com as bicicletas do hotel ou em veículo 
motorizado. Retorno as 11:00hs para check-out no Lodge. Às 13hs, transfer de Novo Airão para Manaus em veículo climatizado 
(duração 2:30 horas). 
 
 5º Dia - Manaus / Origem 
Manhã livre. Saída para o aeroporto para embarque no voo com destino à cidade de origem. 
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 
 
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS) 
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 
 
* Recomendamos tomar vacina contra febre amarela no mínimo de 10 dias antes do embarque. 

 

 



Estações na Amazônia: 
Estação da Enchente: Janeiro / Fevereiro / Março 
Estação da Cheia: Abril / Maio / Junho 
Estação da Vazante: Julho / Agosto / Setembro 
Estação da Seca: Outubro / Novembro / Dezembro 
 
INCLUI: Hospedagem com pensão completa. Não inclui bebidas. Traslado de chegada e saída. Passeios conforme 
programação diária do Lodge.  
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


