Hotel de Selva - Anavilhanas Lodge – 4 dias
→ 1º Dia - Origem / Manaus - Anavilhanas Lodge
Embarque em voo com destino a Manaus. Chegada no Aeroporto e entre 13h30 e 14h30 saída para o hotel via
terrestre, com duração prevista de 03h00. Recepção e acomodação. Jantar e pernoite.
→ 2º e 3º Dia - Anavilhanas Lodge
Passeios inclusos durante a permanência no Anavilhanas
●Técnicas e Prática com Arco e Flecha - Uma divertida brincadeira com artefatos originais da etnia Waimiri-

Atroari em busca de prática para acertar a pontaria e o alvo. Teremos também uma breve apresentação de
costumes e modo de vida indígena.
●Canoagem Pelos Igapós e Igarapés - Aventura em canoas caboclas de madeira para até 2 pessoas. Remaremos

entre árvores e rios, desfrutando dos sons da mata e belas paisagens.
●Focagem Noturna no Arquipélago de Anavilhanas - A sensação única de viver a floresta durante a noite, imersos

nos sons da escuridão e iluminados pelas estrelas. Iremos explorar igapós para procurar preguiças, pássaros, cobras
e jacarés.
●Trilha na Mata em Terra Firma - Caminhada para explorar a floresta, seremos liderados por guias locais

experientes. Aprenderemos um pouco sobre as árvores, frutas e frutos silvestres nativos. Orientações de
sobrevivência e ervas medicinais serão entregues durante esta atividade.
●Tour Pelo Arquipélago de Anavilhanas: A Procura de Botos Cor-De-Rosa – Saída para os inúmeros canais, lagos e

ilhas de um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo para procurar os Botos cor-de-Rosa e os Tucuxis, outra
espécie de golfinho existente naquela região.
●Pescaria Recreativa de Piranhas ou Trilha na Mata de Igapó – Divertida pescaria pelos igarapés da região,

teremos oportunidade para fisgar algumas piranhas enquanto desfrutamos da paisagem ao redor. Na época seca, de
Setembro até Dezembro, a água fica mais quente e os peixes ficam mais concentrados no Parque Nacional, onde
não é permitida a pesca, neste período específico caminharemos pelas ilhas do arquipélago de Anavilhanas, para
conhecer de perto as diferenças da fauna e flora da mata firme e da mata de igapós, característico da Floresta
Amazônica.
●Contemplação do Nascer do Sol – Saída de madrugada para as ilhas. Observaremos os pássaros sobrevoando e a

beleza das cores e tons dos céus amazônicos.
→ 4º Dia - Anavilhanas Lodge - Manaus / Origem
Saída do hotel às 08h00 para voos entre 13h00 e 19h0 e embarque para a cidade de origem.
Saída às 14h00 voos após 19h00 e para Hotéis em Manaus.
"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.
INCLUI: Hospedagem com pensão completa. Não inclui bebidas. Traslado de chegada e saída. Passeios conforme
programação diária do Anavilhanas Lodge.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

