
R O T E I R O S    N A C I O N A I S

MANAUS COM EXTENSÃO AO AMAZON ECOPARK - 7 dias

1º Dia - Manaus
Embarque no aeroporto com destino a Manaus.  Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso o guia irá informá-lo sobre os passeios 
incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. tipo standard com banheiro privativo e regime de café da manhã 
ou meia pensão.

2º Dia - Manaus
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado para embarque em barco com guia local para passeios de dia inteiro com almoço incluído 
pelo Rio Amazonas com seus Igarapés, Igapós e Vitórias Régias e o famoso encontro das águas do Rio Negro e Solimões.

3º Dia - Manaus
Café da manhã no hotel. SUGERIMOS um passeio pela cidade de Manaus. Saindo do Tropical Hotel percorrendo os 18 Km da estrada de Ponta 
Negra e alguns bairros típicos. Visita ao teatro Amazonas, inaugurado em 1896, é sem dúvida, um dos principais pontos turísticos de Manaus, 
símbolo da época da borracha, toda riqueza e grandiosidade desses tempos ainda nos é transmitida através de seus corredores, salões e obras de 
arte. Em seguida, breve parada em frente ao Palácio Rio Negro, antiga sede oficial do Governo do Estado e belo exemplo de arquitetura do período 
áureo da borracha (1890  1910),observando também as casas populares (palafitas), no igarapé adjacente. Visita ao museu do índio, da 
Congregação Salesiana, melhor lugar para compreender as tradições, usos e costumes das populações indígenas do alto do Rio Negro.     

4º Dia - Manaus
Para passageiros da programação somente de  Manaus 04 dias.
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino à sua cidade de origem.
Para passageiros com extensão ou somente pacote para o Amazon Eco Park.
Café da manhã no hotel traslado ou chegada no aeroporto para  traslado para o Amazon Eco park 13:30 Hs. Recepção com suco regional, 
alojamento e jantar.Tour noturno em canoa com FOCAGEM DE JACARES.Pernoite no lodge. 

5º Dia ou 2º Dia - Amazon Ecopark
Café da manhã e CAMINHADA ECOLOGICA. Almoço. Breve siesta. Saída em canoa motorizada para visita a CASA DOS CABOCLOS para conhecer 
seus costumes. Jantar. Pernoite no lodge.

6º Dia ou 3º Dia - Amazon Ecopark
Café da manhã e saída para o tour ENCONTRO DAS AGUÁS com almoço em Restaurante Flutuante. Em seguida, saída em canoa pelos igarapés com 
oportunidade de pescar piranhas. Retorno ao lodge às 17:30 Hs. Jantar. Pernoite no lodge.   

7º Dia ou 4 ºDia - Amazon Ecopark
Café da manhã, visita a FLORESTA DOS MACACOS. Check-out às 11:30 hs.e traslado para Manaus. Chegada ao píer do hotel Tropical às 12:00 hs.e 
traslado para o aeroporto para embarque a sua cidade de origem.Fim de nossos serviços.
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