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Hotel de Selva - Anavilhanas Lodge – 5 dias
 1º Dia - Origem / Manaus - Anavilhanas Lodge
Embarque em vôo com destino a Manaus. Chegada no Aeroporto e às 14:00hs saída para o hotel via terrestre, com duração de
03hs e chegada prevista por volta das 17:00hs. Recepção com suco regional e acomodação nos apartamentos. Jantar e
focagem noturna de jacaré.
 2º Dia - Anavilhanas Lodge
Café da manhã no hotel, em seguida saída para caminhada por trilha na floresta; nosso guia é profundo conhecedor dos
encantos e curiosidades da maior floresta do Planeta, terminando numa prazerosa e suave canoagem de volta ao lodge. Após
o almoço, saída em canoa motorizada para visita aos Botos Cor-de-Rosa e pesca de piranha. Após o jantar, palestra sobre a
região Amazônica e Anavilhanas.
 3º Dia - Anavilhanas Lodge
Antes do café da manhã, contemplação do Nascer do Sol e observação de pássaros nos lagos do Arquipélago de Anavilhanas.
Após café da manhã, uma divertida pescaria em canoas de madeira pelos igarapés da região, onde o turista terá a
oportunidade de fisgar algumas piranhas e outros peixes, enquanto desfruta da paisagem sons e cheiros da mata. Após
almoço, visita a uma isolada comunidade no Rio Negro a fim de conhecer seu modo de vida, sua organização social, seus
moradores sempre curiosos e receptivos e seus costumes como a produção de farinha. No caminho, passearemos pelas
Anavilhanas e pelo rio negro, numa viagem que só por sua beleza já é passeio maravilhoso. Jantar e noite livre.
 4º Dia - Anavilhanas Lodge – Manaus
Após o café da manhã, passeio em canoas de madeira para até 3 pessoas. Retorno ao lodge e as 13:30hs saída para Manaus.
Acomodação no hotel escolhido.
 5º Dia - Manaus / Origem
Manhã livre. Saída para o aeroporto para embarque no vôo 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 pensão completa no Anavilhanas (3 noites) não inclui bebidas e café da manhã em Manaus (1 noite).
Traslado Aeroporto-Anavilhanas-Manaus-Aeroporto. Passeios conforme programação diária do Anavilhanas Lodge. Assistência
de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

