Alter do Chão a bordo: Verão Amazônico – 5 dias
 1° Dia – Terça-feira - Origem / Santarém - Alter do Chão
Embarque com destino a Alter do Chão. Recepção no aeroporto de Santarém e traslado para a Alter do Chão uma viagem de aproximadamente 40 minutos. Embarque no Belle Amazon a partir das 14h00, um barco estilo
iate onde navegaremos pela região com conforto e segurança nos próximos dias.
Nosso barco estará ancorado em Alter durante este dia. Aproveite para passear pela vila e curtir o pôr do sol no
deck superior da embarcação - um espetáculo a parte!
O jantar será a bordo e, para aqueles que quiserem aproveitar a noite da vila, deixaremos uma lancha de
embarque e desembarque disponível. Pernoite a bordo com início da navegação.
 2° Dia – Quarta-feira - Floresta Nacional do Tapajós: trilha e canoagem
Amanheceremos já na área da Floresta Nacional do Tapajós, uma importante unidade de conservação com
mais de 500.000 mil hectares. Depois do café da manhã, iniciaremos o dia com uma bela trilha pela floresta
nativa, acompanhados de um condutor local que nos apresentará espécies de árvores e plantas da floresta
amazônica. A caminhada poderá ter a duração de 2 a 5 horas (você poderá escolher a melhor trilha com ajuda
de nosso guia). Para retornar a nossa embarcação faremos um passeio de canoa pelos igarapés de água
cristalina. De volta ao barco, hora de curtir os petiscos, sucos e caipirinhas com sabores amazônicos.
Seguimos viagem rio abaixo até a ponta do Cururu, onde os botos sempre aparecem, para assistir o pôr do sol e
dar um mergulho nas águas do Tapajós.
À noite conheceremos mais sobre o tradicional carimbó, o ritmo do Pará, em uma oficina a bordo, enquanto
navegamos com destino ao Arapiuns, rio afluente do Tapajós.
 3° Dia – Quinta-feira - Ecossistema no Rio Amazonas e Artesanato comunitário
Amanheceremos no Canal do Jari, dormitório dos pássaros da região e um estreito braço do Rio Amazonas.
O canal é ideal para observarmos, bem cedo, alguns animais, como jacarés, iguanas e papagaios.
A próxima parada será para conhecer a antiga tradição da confecção de artesanato com palha do tucumã,
uma típica fruta da região. Faremos uma oficina com os artesãos para aprender um pouco sobre as cores e as
características do trançado tradicional.
Após almoço, continuamos nossa navegação rio acima até a uma ponta de areia. Aproveite à tarde para relaxar
na praia, tomar banho de rio e apreciar a natureza.
A noite não deixe de observar o céu estrelado da Amazônia no deck do barco.
Jantar e pernoite a bordo.
 4º Dia - Sexta-feira - Tradicional produção da farinha amazônica
Após café da manhã a bordo, conheceremos uma típica casa de farinha e todo o processo de produção dos
alimentos derivados da mandioca, que são indispensáveis na mesa das populações da Amazônia.
Partimos de barco para seguir até a Ponta Grande, mais uma das lindas praias da região. Aqui será nosso jantar
de despedida. Pernoite a bordo.
 5º Dia – Sábado - Desembarque em Alter do Chão / Origem
Amanheceremos já próximos a Vila de Alter. Após café da manhã a bordo, parada para um último mergulho nas águas do
Tapajós. Desembarcaremos por volta das 12h00 para traslado ao aeroporto ou extensão opcional em hotel na vila.
Saídas Previstas em 2018:
Julho: 10 a 14
Agosto: 14 a 18
Setembro: 04 a 08
Outubro: 09 a 13
Novembro: 30/10 a 03/11
INCLUI:
Traslados terrestres (Aeroporto de Santarém/Barco (Alter do Chão) /Aeroporto de Santarém), 05 diárias de
hospedagem em cabines suítes com ar condicionado, pensão completa durante navegação (café da manhã, almoço,
lanche e jantar), bebidas (água mineral, sucos, refrigerantes, cervejas e caipirinhas), passeios e taxas comunitárias de
visitação, anfitrião Turismo Consciente a bordo e material de viagem Turismo Consciente.
NÃO INCLUI:
Passagens aéreas;
Itens não especificados acima.
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