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CARNAVAL 2016 

 
 
 

AMAZÔNIA 
 
 
 

 
 

Amazônia, Brasil – 3 dias, de 08/02/16 a 10/02/16. 
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A EXPERIÊNCIA 
O Amazon Premium é foi projetado exclusivamente para navegar pelo 
Rio Amazonas e seus afluentes. Pequeno, o barco visita muitas áreas 
que não são acessíveis às outras embarcações. Ele é capaz de atracar 
em pontos remotos e navegar nos lugares escondidos devido ao casco 
raso (só 90 cm de profundidade).  Porém, o Amazon Premium é grande 
o bastante para oferecer cabines espaçosas com camas baixas (não 
beliches) e espaços amplos de convivência. O barco oferece excelentes 
refeições de padrão internacional. 
 

ITINERÁRIO 
DURAÇÃO: 3 DIAS /2 NOITES 
 
Dia 1 – Segunda-feira (Avistamento de fauna) 
Encontro com o guia no lobby do hotel às 14h. Embarque e partida 
para o Rio Amazonas, apreciando drinks de boas-vindas. Almoço 
seguido de apresentação sobre a Amazônia, ponto de partida para 
compreender e realmente apreciar a ecologia amazônica, enquanto o 
barco navega rio acima. Depois do jantar, exploraremos a margem do 
rio com potentes lanternas em busca dos jacarés, e também gaviões, 
cobras, ratos da floresta, bichos-preguiça e sapos. 
 

Refeições inclusas: Almoço e jantar. 
 
Dia 2 – Terça-feira (Lago do Janauacá e pesca de piranha) 
Já no lago do Janauacá, ao amanhecer, exploração da floresta em 
canoas. Olhos bem abertos para avistar aves e, com sorte, botos-cor- 
de-rosa. Retorno ao barco para o café da manhã. Em seguida, 
caminhada na floresta e visita aos habitantes do lago, que vivem da 
cultura de mandioca, da pesca, de plantas frutíferas, borracha, madeira 
e outros produtos extrativistas. A pesca de piranha à tarde é uma 
atividade divertida, com boas chances de ver aves como ciganas, 
grandes bandos de garças e biguás. Depois do jantar, exploraremos a 
floresta em canoas observando os animais e milhões de estrelas. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e jantar. 
 
Dia 3 – Quarta-feira (Parque Ecológico Janauary, Encontro das Águas e 
city tour em Manaus) 
Saída para observar pássaros no Parque Ecológico Janauary e para ver a 
vitória-régia gigante. Percorrer a misteriosa floresta inundada e 
observar a vida selvagem nas árvores e água é uma deliciosa 
experiência. Aprecie o café da manhã de volta a bordo enquanto o 
barco sai em direção ao “Encontro das Águas”: o espetáculo colorido 
da água do Rio Amazonas e a água escura do Rio Negro lado a lado,  
sem se misturar por quilômetros. Retorno ao píer do hotel Tropical, 
passando pelo porto de Manaus, as docas flutuantes, o Mercado, a 
antiga Alfândega e ao longe a Cúpula do Teatro Amazonas. Chegada às 
11h30 para desembarque. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
A Amazônia possui clima 

quente e úmido, com chuvas 
constantes, e pode ser visitada 

o ano todo. A região 
apresenta duas estações 

distintas: o período de seca, de 
setembro a dezembro, e o 

período de cheia, de janeiro a 
junho. Durante a cheia, é 

possível acessar regiões mais 
remotas, pois os rios estão em 

seu nível máximo. 
 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos diários para o aeroporto 

de Manaus. 
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O BARCO 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Comprimento 32 m (106 pés) 

Largura 9 m 

Velocidade 10 nós 

Capacidade 32 passageiros 

Motores 2 de 250 hp cada 

Geradores 2 de 80 kwa cada (110V/60Hz) 

 
 

A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 
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VALOR POR PESSOA 
 
US$ 935 por pessoa em cabine dupla. 
 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em dólar (US$). 

 Os valores descritos na tabela correspondem ao custo por pessoa. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio e válidos apenas para brasileiros. 

 Valores válidos para viagens feitas de 08/02/16 a 10/02/16. 

 Crianças até 12 anos de idade têm desconto de 20%. 

 Itinerário e programação poderão ser alterados de acordo com condições climáticas ou fenômenos naturais. 

 A Amazon Clipper Cruises reserva-se o direito de cancelar as saídas de barco caso o número de reservas seja 
inferior a ocupação mínima de 5 cabines ou 10 passageiros, desde que o referido cancelamento ocorra com 30 
dias de antecedência da data prevista para o início do cruzeiro. Neste caso, a empresa restituirá a importância 
paga aos clientes, sem a obrigação de outras indenizações, no prazo de até 10 dias após o aviso de 
cancelamento do cruzeiro. 

 Os idiomas oficiais no barco são Português e Inglês, porém os guias têm noções de Espanhol, Francês, Italiano 

e Alemão. 

INCLUI 

 Hospedagem no barco Amazon Premium com pensão completa. 

 Passeios previstos no roteiro. 

 Guias bilíngues (português e inglês).  
 

NÃO INCLUI  

 Passagens aéreas. 

 Traslados em Manaus. 

 Seguro de viagem 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Bebidas. 

 Gorjetas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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