Belém e Ilha do Marajó - Pousada Canto do Francês
 1º Dia - Origem / Belém
Embarque para Belém. Recepção e hospedagem no Hotel escolhido.
 2º Dia - Belém - Ilha do Marajó
(2ª feira a Sábado) – Pela manhã, saída do hotel para o Porto e embarque em lancha com destino à Ilha de Marajó. Traslado
para a Pousada. À tarde, saída para visita a uma típica fazenda marajoara (Araruna). Trilha pelo mangue que nos conduzirá até a
praia Barra Velha até a Ponta do Garrote, banco de areia lançado entre a Baia do Marajó e a foz do Rio Paracauary. Retorno
para a Pousada.
 3º Dia - Ilha do Marajó
Após o café da manhã, saída em barco regional motorizado com destino ao Furo Miguelão, caminho pelo rio sob a floresta de
mangue aberto à mão na primeira metade do século passado para encurtar a navegação entre as fazendas da região. Retorno
à Pousada. Tarde livre.
 4º Dia - Ilha do Marajó - Belém
(2ª a 6ª feira) - Após o café da manhã, saída do hotel para visita à vila de pescadores na Praia Pesqueiro. Almoço livre. Às 13h00
saída para o Porto e embarque na lancha às 14h30 com destino a Belém. Chegada em Belém prevista para às 16h30. Traslado
para o hotel.
 5º Dia - Belém
Às 08:30hs saída para City Tour incluindo Mercado Ver o Peso, Cidade Velha com Forte de Castelo (ingresso não incluso) e
projeto Feliz Lusitânia, Basílica de Nazaré, Pólo Joalheiro São José Liberto (ingresso não incluso) Teatro da Paz (ingresso não
incluso), Parque Zoobotânico do Museu Emilio Goeldi (ingresso incluso). Parada para almoço (não incluso). Após o almoço visita
ao Mangal das Garças (passaporte de ingressos para Museu da Navegação, Farol, Borboletario, Viveiro de Aves) e Jardim
Botânico Bosque Rodrigues Alves (ingresso incluso). Retorno para o Hotel.
 6º Dia - Belém
Após traslado dos passageiros nos hotéis, embarque para percorrermos o Rio Guamá, com vista da orla fluvial de Belém, e o
movimento de vários tipos de barcos, desde grandes gaiolas e balsas até "popopos", como são conhecidas as embarcações
dos ribeirinhos. Após alguns minutos contornaremos a ilha do Combú, bem em frente à Belém, passando pelo Furo do
Benedito, Furo da Paciência, onde você poderá desfrutar da beleza exótica deste fascinante mundo das águas. Durante o
passeio você conhecerá a exuberante Amazônia paraense, seus diferentes ambientes como floresta de terra firme, floresta de
várzea e vegetação aquática, assim como a vida singular e sem pressa do ribeirinho, suas estratégias e interação com o meio
ambiente, e os recursos naturais usados na sua vida diária, como pesca, caça, agricultura e extrativismo. Ao final do passeio,
traslado para o hotel.
Duração: 3hs
Saída: 08:30hs ou 14:30hs
Dias de Saída: 2ª feira, 4ª feira e 6ª feira
 7º Dia - Belém / Origem
Saída para o aeroporto e 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 DOMINGO A 6ª FEIRA (EXCETO FERIADOS)
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
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.
ATENÇÃO: Nos Hotéis Princesa Louçã, Grand Mercure e Radisson Belém não há opção de apartamentos Triplos, com 3 camas
de solteiro.

INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Belém (4 noites) e café da manhã na Ilha do Marajó na Pousada Canto do Francês (2
noites). Traslados de portos e aeroportos para os hotéis e pousadas. Passeios: Ilha do Marajó: Visita a uma típica fazenda marajoara
(Araruna), saída em barco regional motorizado com destino ao Furo Miguelão, visita à vila de pescadores na Praia Pesqueiro. Belém:
City tour. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

