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

SÃO LUIZ / BELÉM / ILHA DE MARAJÓ & MANAUS - 10 dias

1º Dia - São Luiz
Embarque no aeroporto com destino a São Luiz. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso o guia irá informar 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.

2º Dia - São Luiz
Café da manhã no hotel. Saída em ônibus de turismo com guia local conhecendo: Catedral metropolitana, Praia Grande, Rua da Cascata, Largo do 
Carmo, Praça João Lisboa, Teatro Arthur Azevedo, Praia Ponta D' Areia, vista panorâmica da cidade, Ponte São Marcos, Praia do Calhau e Praia Olho 
D' Água . Retorno ao hotel.

3º Dia - São Luiz / Belém
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque com destino à Belém. Chegada, recepção e traslado ao hotel. No percurso o guia irá 
informa-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.

4º Dia - Belém / Ilha de Marajó
Saída do hotel a partir das 05:30 Hs. Da manhã com destino ao porto, para o embarque à Vila de Câmara, cidade de SALVATERRA / ILHA DE 
MARAJÓ. Saída às 06:30 Hs., chegada à ilha por volta das 10:00 hs; Hospedagem na Pousada dos Guarás (Hotel estilo cabana com ar 
condicionado, frigobar, banheiro privativo, TV e telefone, varanda para redes, piscina, quadra de vôlei, em frente à praia grande de Salvaterra). À 
tarde visita a Vila Histórica de Joanes, local das famosas ruínas jesuítas da época do descobrimento do Brasil. Após a vila de Joanes, conhecimento 
do centro da cidade de Salvaterra.

5º Dia - Ilha de Marajó
Saída às 08:00 hs. Para passeio fluvial em um dos rios que circundam a cidade de Salvaterra apreciando de perto a flora da região. Almoço na 
Pousada dos Guarás (não incluso). ÀS 13:30 Hs. Saída para a cidade de Soure, tarde com intensa programação com visitas a Curtume (centro de 
artesanato de couro de búfalo), centro de Soure, fazenda de criação de búfalos e cavalos marajoáras, ninhal de pássaros e visita a praia nativa de 
Araruna. Retorno para pousada. À noite apresentação de danças folclóricas no restaurante do hotel com grupo nativo e danças de carimbo, lundum, 
maçarico, etc...

6º Dia - Ilha de Marajó / Belém
Manhã livre. SUGERIMOS banho de praia ou de piscina no próprio hotel. Há também a possibilidade de fazer uma caminhada ecológica em trilhas 
de mata primárias na área da Pousada. Fechamento de extras no hotel e preparação para embarque com horários distintos. Durante a semana o 
retorno se dá as 07:00 hs. E aos domingos às 15:00 hs. Chegada em Belém nos dias de semana às 08:30 Hs. E aos Domingos chegada às 18:00 hs. 
Traslado para o hotel.

7º Dia - Belém / Manaus
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque com destino à Manaus. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação em 
apto. com banheiro privativo, ar condicionado, frigobar, TV a cores e café da manhã.

8º Dia - Manaus
Café da manhã no Hotel. Sairemos para um espetacular passeio de barco, onde veremos os igarapés, Vitória - Régias e o famoso encontro das 
Águas do Rio Solimões e o Rio Negro, formando o Rio Amazonas. Almoço Incluído. Retorno ao hotel no final da tarde.

9º Dia - Manaus
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes. Aproveite para fazer compras na Zona Franca de Manaus, onde você encontrará 
toda tecnologia do futuro.

10º Dia - Manaus
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino à sua cidade de origem. Chegada, desembarque 
e fim dos nossos serviços. 
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