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

SÃO LUIZ / BELÉM & 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 
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades independentes. SUGERIMOS um passeio ao centro histórico de São Luiz.

4º Dia - São Luiz / Belém
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado para o aeroporto para embarque com destino à Belém. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. No percurso o guia irá informa-lo sobre passeios incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. Standard 
com banheiro privativo e regime de café da manhã.

5º Dia - Belém
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio pela cidade com visita ao mercado do ver-o-peso, Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, parque 
Zôo-botânico do museu Emilio Goeldi (fechado as segundas e sextas feiras à tarde) e passando pêlos principais pontos turísticos de Belém, tais 
como, teatro da paz, catedral metropolitana, Forte do castelo, cidade velha e etc... 

6º Dia - Belém
Café da manhã. SUGERIMOS um passeio de dia inteiro a bucólica ilha do Mosqueiro a 60 Km. De Belém, com completa infra-estrutura turística. 
Visita e parada para banho em algumas das 16 praias fluviais (com características de mar) banhadas pela baia de Marajó. 

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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