Eco cruzeiro no Rio Amazonas
Aventura.10 dias de viagem. Alojamento em hotéis, pousadas, embarcação e acampamentos na selva.
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- 18/06/2007 12:07:14
Amazónia (Setembro 2005) Viagem fantástica de navegação, com pesca (incl. piranhas!), santuários de aves,
apanhar(!) jacarés, exploração em piroga, caminhada na selva,... Experiência muito abrangente e
realista", imbatível para conhecer o Amazonas!
DESTINO
Brasil.

Descrição

TIPO
Dirigimo-nos até ao coração verde do Brasil, a Amazónia.
A partir de Manaus, seguimos de barco pelo rio Negro até ao "Encontro das águas" para cruzar o Lago
do Janauari, o Arquipélago de Anavilhanas e o Lago das 3 Bocas.

Natureza, Navegação,
Descoberta, .

A deslocação efetua-se em embarcações a motor, totalmente equipadas e guiadas por uma equipa
profissional e conhecedora dos segredos da Amazónia. A embarcação dispõe também de pequenas
canoas para nos aventurarmos na selva inundada para observarmos a natureza.

DURAÇÃO

O alojamento faz-se nas mesmas embarcações, alternando com casas locais, situadas nas margens do
rio com uma jornada em acampamentos na selva.

DIFICULDADE

O desenho desta viagem facilita o encontro com a população local, estabelecida em pequenas
comunidades ribeirinhas, e o contacto com uma natureza resplandecente, dedicando tempo para a
pesca, banhos nas praias que aparecem com a descida do nível das águas, caminhadas pela selva para
observação da vegetação e fauna e outras atividades que permitem entender a adaptação do homem ao
meio ambiente.

10 dias

Nivel 2

CONFORTO
Nivel 1

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voos cidade de origem - Manaus

Alojamento
-

Refeições
-

Hotel

-

2

Manaus

3

Navegação Manuaus - Rio Negro - Encontro das águas - Furo do Meio

Embarcação

P-A-J

4

Navegação através do rio Solimões - Aldeia indígena - Noite com
fogueira na selva

Cabana local

P-A-J

5

Rio Solimões - Canal Paracuba - Rio Negro

Embarcação

P-A-J

6

Rio Negro - Arquipélago das Ilhas Anavilhanas

Embarcação

P-A-J

7

Rio Cuiares

Embarcação

P-A-J

8

Rio Negro - Manaus

Hotel

P

9

Voo Manaus  cidade de origem

-

P

10

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voos cidade de origem - Manaus
Voo com destino a Manaus (ligações intermédias).
2: Manaus
Chegada, assistência no aeroporto e transporte para o hotel.
Tempo livre para visitarmos a cidade, salientamos a ópera, o mercado onde se alinham as bancadas de peixe fresco e de frutas e
verduras, assim como o artesanato local e o museu do Índio.
Neste dia, também haverá, numa hora a combinar, uma reunião/briefing com o guia da equipa local.
3: Navegação Manuaus - Rio Negro - Encontro das águas - Furo do Meio
Transporte até ao porto de Manaus para embarcarmos no eco cruzeiro.
Recepção de boas-vindas com bebida e fruta, seguindo-se um briefing sobre os procedimentos a ter na embarcação e itinerário.
No dia de hoje, iremos navegar através do Rio Negro, passando pela cidade de Manaus. Paragem no «Encontro das Águas» (local
onde se juntam as águas do rio Negro e do rio Solimões), seguiremos em direção ao parque Janauary (somente acessível nas época
das cheias, entre Março e Julho), onde faremos uma paragem para visitar as «Vitória-Régia» (planta aquática tipica da região
amazónica).
Almoço a bordo e continuação da navegação subindo o Rio Negro até ao Museu do Seringal e visita para conhecermos o processo
de extração da borracha.
Regresso à embarcação e ida para a zona de "Furo do meio", onde passaremos a noite.
Nota: Durante a viagem, o guia irá mostrando e explicando pormenores da selva Amazônica. O jantar será servido durante a
viagem.
Saída em canoa para um passeio à noite, para tomarmos contacto e ouvirmos os sons da selva num ambiente noturno.
Noite em camaratas na embarcação.
4: Navegação através do rio Solimões - Aldeia indígena - Noite com fogueira na selva
Saída em canoa antes do pequeno-almoço para observarmos a fauna local antes do amanhecer.
Regresso à embarcação e pequeno-almoço. Nova saída para visitarmos uma aldeia indígena situada nas margens do rio, onde
iremos participar num ritual típico dessa tribo e conhecer os seus costumes e tradições. Quem quiser pode comprar artesanato feito
localmente.
Caminhada na selva orientada por um guia nativo que irá com o grupo e com o guia principal e bilingue. O guia nativo
mostrar-nos-á alguns segredos da selva: como os índios caçam; como fazem os remédios e mezinhas com produtos naturais, entre
outras histórias da sua cultura e sobrevivência na selva.
Regresso à embarcação, almoço e navegação até Igarapé do Jaraqui.
Depois do almoço, preparamos as nossas mochilas e redes mosquiteiras para irmos passar a noite na selva!
Ficaremos alojados numa cabana feita de palhas e madeira, cada participante ajudará a encontrar lenha para a fogueira, a atar as
redes mosquiteiras nas cabanas, entre outras tarefas, sempre com a supervisão do guia.
Com o cair da noite, faremos uma fogueira e nela cozinharemos o nosso jantar, que pode ser peixe assado, carne ou frango,
juntamente com saladas, fruta e arroz.
Ainda teremos tempo para fazer um passeio de canoa para explorar o Lago comprido e observar vários pássaros, macacos de
cheiro, entre outros animais.
Durante o jantar teremos tempo para ouvir as histórias dos nossos guias sobre lendas e experiencias na selva. Pernoita em cabana.
Informação importante: Não é recomendável deixar as botas e mochilas no chão, por causa dos animais como aranhas, sapos, etc.
5: Rio Solimões - Canal Paracuba - Rio Negro
Pequeno-almoço e regresso à embarcação para navegarmos rumo a Três Bocas, situado no Arquipélago das Anavilhanas.
Passaremos ainda por algumas ilhas das Anavilhanas para observarmos a beleza da selva Amazónica, a sua fauna e flora e os seus
belíssimos contrastes de várias cores.
Antes da chegada a Tres Bocas, almoçaremos a bordo. Saída de canoa motorizada para explorarmos o Arquipélago das
Anavilhanas através de uma região de selva inundada (este passeio somente será possível na época das chuvas, ou seja, de Março a
Julho). É frequente observarmos araras,papagaios, tucanos, macacos, entre outras espécies. Também faremos um passeio noturno
para sentirmos a ambiência da selva à noite. Jantar e noite a bordo.
6: Rio Negro - Arquipélago das Ilhas Anavilhanas
De manhã, caminharemos pela selva com diversas paragens em belas cascatas. Continuamos a navegar através do rio Negro, rumo
ao arquipélago fluvial das Anavilhanas (o maior do mundo), prosseguindo através de um afluente do rio Negro, o rio Cuiares.
Passaremos pelas comunidades indígenas de Terra Preta e Santa Maria.
Sairemos novamente para o rio depois do jantar para visitarmos uma região de selva que se encontra inundada.
7: Rio Cuiares

Entraremos num dos afluentes do rio Negro, o rio Cuiares, continuamos a navegar por alguns braços deste rio até à sua nascente.
Tempo livre para nos banharmos ou passearmos em pequenas canoas.
Como opção, podemos acampar na selva, montando um acampamento como o dos locais, ou seja, com troncos e folhas de
palmeira ou então poderemos regressar à embarcação para passar a noite.
8: Rio Negro - Manaus
Desceremos o rio Negro para regressarmos a Manaus. Pararemos na praia de Tupe, onde faremos um churrasco de despedida.
Desembarcaremos no porto e regressaremos ao hotel. Tempo livre.
9: Voo Manaus  cidade de origem
Tempo livre, até ao transporte para o aeroporto, onde sairemos em voo com destino à cidade de origem.
10: Chegada à cidade de origem
Chegada e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 1000,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento 2 a 3 pessoas: € 295,00

Notas
Nota1: As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas a
possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima descriminada.
Nota2: Vários fusos horários, desde GMT/UTC -2 a GMT/UTC -5
Nota3:
Corrente eléctrica: 110 V / 220 V / 127 V (Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) / 240 V (Fortaleza)
Frequencia: 60 Hz
Notas:
As fichas na parede muitas vezes são uma combinação do tipo 1 e 2 e permitem qualquer tomada. Há uma grande variedade de
voltagens eléctricas, algumas vezes mesmo dentro da mesma cidade, por esta razão muitos hoteis etiquetam as fichas na parede
para informar os seus hóspedes acerca da voltagem utilizada.

Inclui
• Transferes para os embarcadouros,aeroportos e hotéis;
• Eco cruzeiro de 7 dias através do Rio Amazonas, Negro e seus afluentes;
• As atividades de eco turismo incluídas no cruzeiro são: pescaria amadora piranhas e outras espécies de peixes da região,
caminhadas na selva e identificação de plantas medicinais, observação de fauna e avifauna, 1 noite de acampamento na

selva com guia, visita a tribos de índios e comunidades locais ribeirinhas, passeio de canoa no Arquipélago de Anavilhanas
/passeios de canoa nos Lagos e Igapós (Floresta Inundada), observação e natação de botos;
• Alimentação descriminada no itinerário, todas as refeições incluídas durante o Eco cruzeiro.
• Guias locais durante a navegação na Amazónia;
• Seguro de assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Voo internacionais desde/para a cidade de origem;
Taxas de aeroporto;
Alimentação que não esteja descriminada no itinerário;
Visitas nas cidades;
Extras pessoais, como bebidas, lavandaria, telefone, etc;
Gratificações;
Refrigerantes e bebidas alcoólicas durante a expedição na Amazónia;
Qualquer item que não esteja descriminado como incluído.

Equipamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco-cama ligeiro
Sandálias de rio
Calças ligeiras, calções e fato de banho
Camisas e t-shirts
Lenço
Capa para a chuva, impermeável ou poncho
Toalha de banho, produtos de banho
Chapéu e óculos de Sol
Navalha multiusos, tipo exército suíço
Lanterna e pilhas
Mosquiteiro impregnado e repelente contra insetos.
Produtos de higiene (incluir creme de protecção solar e labial)
Binóculos e material fotográfico
Camisa de mangas compridas, camisa manga curta, calças comprida e ténis com meias (para caminhada na selva).
Roupas leves para os demais passeios.

Documentação
Passaporte em vigor, com uma data de validade mínima de 6 meses após o final da viagem.
Não é necessário visto.
Aconselhamos que leve uma fotocópia do passaporte e/ou digitalize-o e envie para um endereço electrónico baseado na web, (tipo
Hotmail.com) para o ter disponível através desta via. Para se informar com maior detalhe sobre o país consulte
www.secomunidades.pt/viajar

Condições Particulares
Para esta viagem necessita de ter um passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país
visitado.
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