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:
Caminhadas na Floresta - Neste passeio, feito sempre em trilhas pouco exploradas, o 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. As caminhadas são lentas, com fins de lazer, e planas na maior
parte dos trajetos.
Piquenique na Floresta - O almoço regional é feito na brasa e servido na floresta após a caminhada. Tempo para deliciar
peixes da região, conversar mais um pouco e descansar.

Passeio de Canoa a Remo - Tour de reconhecimento que será feito de canoa a remo pelos igarapés e igapós (no período
da cheia). Durante o percurso, é possível nadar e eventualmente avistar os botos.

Focagem Noturna de Jacarés - Durante a noite, saída em barco ou canoa, à procura dos jacarés da Amazônia.
Nascer do Sol - Durante o amanhecer, saída em barco para observar as maravilhosas mudanças de cor do céu amazônico.
Durante o passeio, observação de aves junto aos guias treinados para tal. Caso tenha interesse especial em aves,
recomendamos que traga seu próprio binóculo.
Palestra - À noite, seu guia fará uma palestra informal sobre a região e contando sobre os costumes e lendas dos ribeirinhos.
Encontro das Águas - À caminho do Juma Lodge, passa-se pelo Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões. O
fenômeno acontece em decorrência da diferença entre a temperatura e densidade das águas e, ainda, da velocidade de suas
correntezas.
Pescaria de Piranhas - Embarcamos em um barco de madeira igual ao dos ribeirinhos para pescar a famosa Piranha e
também outros peixes da região amazônica.

Visita à Casa de um Caboclo - Um caboclo passará conhecimentos sobre plantas medicinais e demonstrará como é feita
a farinha de mandioca, principal atividade econômica da região. Também teremos a oportunidade de acompanhar a extração
do látex de uma Seringueira (responsável pela riqueza de Manaus no final do século XIX).
"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. Assistência de viagem
Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

