
Hotel de Selva - Juma Lodge - 5 dias 
 

 1º Dia - Origem / Manaus  
Embarque em voo com destino a Manaus. Chegada no Aeroporto e transfer para o hotel escolhido. 
 
 2º e 3º Dia - Manaus - Juma Lodge 
Às 07:30hs, transfer para o Porto do Ceasa e embarque em lancha passando pelo "Encontro da Águas" dos Rios Negro e 
Solimões até o povoado Careiro. Embarque em transfer terrestre até o local de embarque em lancha rápida com destino ao 
lodge. O trajeto intercalando carros e lanchas tem uma duração prevista de 03:00hs. Recepção com suco regional e 
acomodação nos apartamentos. Após o almoço, saída para passeio de reconhecimento utilizando-se canoas a remo para 
conhecer a região.  Retorno para o Juma.  À noite, saída de canoa para observar a fauna noturna. 

Passeios inclusos durante a permanência no Juma Lodge: 
 
Encontro das Águas - A caminho do Juma Lodge, passa-se pelo Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões. Suas 
águas correm paralelas por um longo trecho, sem se misturar, até formar o Rio Amazonas. É possível sentir a diferença de 
temperatura entre os rios. 
 
Passeio de Canoa a Remo - Tour de reconhecimento que será feito de canoa a remo pelos igarapés (riachos) e igapós 
(floresta inundada, mais visível durante o período da cheia dos rios). Durante o percurso, é possível nadar, observar os botos e 
ouvir os barulhos misteriosos da floresta. 
 
Passeio Noturno - Durante a noite, saímos de barco para observar jacarés, sapos e pássaros. O guia utiliza apenas uma 
lanterna para focar os animais na escuridão amazônica, tornando o passeio muito emocionante. Os barulhos noturnos também 
impressionam, assim como o céu, na maioria das vezes estrelado. 
 
Amanhecer no Rio Juma - Durante o amanhecer, observaremos as maravilhosas mudanças de cor do céu amazônico sob 
o canto dos pássaros (nossos guias dispõem de binóculos para a observação deles). 
 
Caminhada na Floresta - Neste passeio, feito sempre em trilhas pouco exploradas, nosso guia passará noções de 
sobrevivência na floresta, fornecendo explicações sobre a vida selvagem amazônica e mostrando plantas que são 
comestíveis, medicinais e úteis para várias outras coisas. 
 
Pescaria de Piranhas - Embarcamos em um barco para pescar a famosa Piranha e também outros peixes da região 
amazônica (a pesca é mais fácil na época da seca, pois na cheia os peixes se escondem nos igapós e o acesso é mais difícil). 
Retornamos para o hotel durante o pôr do sol, na maioria das vezes exuberante. 
 
Palestra - À noite, seu guia fará uma palestra informal contando sobre sua própria vida (nossos guias são nativos) e sobre os 
costumes e lendas dos ribeirinhos, além de apresentar um pouco da fauna e flora da região. 
 
Caminhada com Churrasco - Após uma caminhada na floresta (esta é um pouco mais longa, mas com menos paradas), 
servimos um almoço baseado na culinária regional, feito na brasa. Depois, armaremos redes para descanso em meio à floresta. 
 
Visita à Casa de um Caboclo - Um caboclo (nativo) passará conhecimentos sobre plantas medicinais e demonstrará, 
dentre outras coisas, como é feita a farinha de mandioca, principal atividade econômica da região. 
 
Passeio ao Redor do Hotel - O Juma, todo construído em palafitas, será visto de um outro ângulo: de baixo. É muito 
interessante entender como o hotel foi construído e também aprender um pouco sobre como lidamos com a questão da 
sustentabilidade. 
 
Flutuante do Pirarucu - O Pirarucu (Arapaima gigas), conhecido como o gigante das águas doces, é uma espécie de peixe 
que pode atingir mais de 3 metros e alcançar 200 quilos! Na volta do Juma, já perto de Manaus, paramos no Flutuante do 
Pirarucu, onde podemos alimentá-los e sentir toda sua força. 
 
"Os passeios diários são programados pelo Juma Lodge e podem ser alterados a seu critério, conforme a 
época do ano, condições climáticas e outros fatores que influenciem no bom andamento de sua viagem" 
 
Importante: 
Saídas regulares para o Juma das 06:30hs às 07:30hs (o pick-up varia conforme o hotel) e às 13:30hs do aeroporto. 
 
 5º Dia - Juma Lodge - Manaus / Origem 
Após o café da manhã saída com destino a Manaus. Chegada por volta das 11:00hs e transfer para o aeroporto para embarque 
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 10 dias antes do embarque. 
 
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Manaus (1 noite) e pensão completa no Juma Lodge (3 noites) não inclui bebidas. 
Traslado Aeroporto-Manaus-Juma Lodge-Aeroporto. Passeios conforme programação diária do Lodge.  
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


