REVEILLON EM MANAUS A BORDO DO NAVIO IBEROSTAR
TARIFA PROMOCIONAL VÁLIDA
GRAND AMAZON
Saída: 30 de Dezembro de 2018

(06 DIAS)

PARA VENDAS ATÉ 28 FEVEREIRO

30/DEZ – DOMINGO: SALVADOR/MANAUS:
Chegada ao Aeroporto de Manaus. Traslado ao hotel selecionado. Noite livre.

31/DEZ – SEGUNDA-FEIRA: MANAUS E EMBARQUE NO NAVIO IBEROSTAR GRAND AMAZON:
Manha Livre. Sugerimos visita ao Shopping Manauara. Após o almoço (não incluído) traslado ao Porto de Manaus. 14h – Check in no Navio
Iberostar Grand Amazon. 17h - Partida. Navegação pelo Rio Negro: Pôr do Sol no Deck Superior com música clássica. Drink de Boas Vindas
oferecido pelo Capitão com apresentação da equipe de bordo e procedimentos de Segurança no Salão Lua. 19h - Coquetel de boas-vindas
oferecido pelo capitão no Salão Lua, com apresentação dos equipamentos a bordo e dos procedimentos de segurança. 19:50 às 21:30h –
Jantar de Gala no Restaurante Kuarup. 22:00 – Show de dança no salão Lua 23:00 – Música ao vivo com pista de dança retrô. 23:40 – Ritual de
oferendas para Yemanjá (mesa de flores no terraço). 23:50 – Distribuição de taças de espumante para brindar o Ano Novo. 23:59 – Início da
contagem regressiva. 00:00 - Queima de fogos na cidade de Manaus + Uvas da Sorte. 00:02 – Festa com música ao vivo em pista de dança.

01/JAN – TERÇA-FEIRA: NAVIO IBEROSTAR GRAND AMAZON:
05:30h à 11h – Café da Manhã Continental. 07 à 9h – Café da Manha no Restaurante Kuarup. 08 à 10h – Caminhada em trilhas na região do
Igarapé Jaraqui. Trilhas com palmeiras e árvores altas que são muito importantes para os povoados locais, algumas delas são usadas na
fabricação de casas e seus troncos e folhas tem grande valor medicinal, poderemos observar flores e frutas dependendo da estação. 8:30h às
10:00h – Passeios em lanchas pela região do Igarapé Jaraqui. 11:30 - 12:00 - Palestra de introdução a Amazônia no Salão Lua. 12 às 14:00h Almoço no Terraço. 16h às 18h - Passeios em nossas lanchas entre as ilhas da região de Três Bocas. Faz parte do segundo maior arquipélago
fluvial de água doce do mundo. A vegetação das ilhas se reflete nas águas escuras, produzindo um cenário ambiental surreal e encantador,
ideal para fotos fantásticas. Nas margens dos canais podem ser vistos orquídeas, bromélias, tucanos e araras. 20h às 21:30h - Jantar no
Restaurante Kuarup. 21:30 - Entretenimento com a equipe de expedição no terraço.

02/JAN – TERÇA-FEIRA: IBEROSTAR GRAND AMAZON:
05:30h a 11h – Café da manhã Continental. 07h a 9h – Café da manhã no Restaurante Kuarup. 08h a 10h – Caminhada em trilhas na região do
Igarapé Trincheira e visita aos botos cor-de-rosa em Novo Airão. Trilhas com cipós, palmeiras e árvores grandes e muito importantes para o
modo de vida do povo local, algumas delas são usadas para construção de suas casas, os cascos e as folhas usadas com propósito medicinal,
podemos ver flores e frutos dependendo da época do ano. 8:30ha às 10h – Passeio em lanchas pelo Igarapé Trincheira e visita aos botos corde-rosa em Novo Airão. Às margens do Igarapé Trincheira encontra-se um lindo e alto dossel, é um lugar muito calmo e agradável para tirar
fotografias da paisagem. 12 às 14:30h - Almoço no Terraço. 16h às 18h - Visita a uma comunidade indígena no Rio Cuieiras. Conhecer a escola,
o posto de saúde, a casa de farinha (produção de farinha de mandioca) as moradias e as plantas cultivadas desta população. Oportunidade
para adquirir artesanato local. 20h às 21:30h - Jantar no Restaurante Kuarup. 21:30h às 22:30h - Passeio noturno com possibilidade de
focagem de jacaré. Passeios em lanchas para avistar jacarés e escutar os sons noturnos na região de Três Bocas.

03/JAN – QUARTA-FEIRA: IBEROSTAR GRAND AMAZON:
05:30h a 11h – Café da Manhã Continental. 05:45 às 7h – Despertar da Amazônia. Passeio matinal em lanchas na região do Rião Ariau. Podem
ser vistos aves e uma bela paisagem iluminada pelo nascer do sol. 07h a 9h – Café da Manha no Restaurante Kuarup. 08h às 10h – Pesca de
Piranha na região da Praia Grande / Rio Ariaú. Pesca divertida onde pode se observar as espécies de piranha da região. 8:30h às 10h – Passeios
em lanchas pelos igarapés e lagos da região da Praia Grande / Rio Ariaú. As águas desta região são brancas e a fauna é rica em macacos,
preguiças e aves como por exemplo o gavião Belo e Martin pescador. 12 às 14:30h - Almoço no Terraço. 16h às 18h - Passeio em lancha na
região do Tupé. Conhecida por suas belas praias de areias brancas. 20 às 21:30h – Jantar de Gala no Restaurante Kuarup. 21:30h Show
folclórico no Salão Lua.

04/JAN – QUINTA-FEIRA: IBEROSTAR GRAND AMAZON/SALVADOR:
05:30h à 7h – Café da manhã Continental. 07h à 8h – Café da manhã no Restaurante Kuarup. 06h às 6:30h - Encontro das Águas. 8h - Chegada
ao Porto de Manaus. 8:30h - Após efetuar o desembarque daremos inicio a nossa visita pela cidade, conhecendo o Palácio Rio Negro, sede
oficial do Governo do Estado e belo exemplo de arquitetura do período áureo da borracha. Visita ao Museu do Índio, da Congregação
Salesiana, melhor lugar para compreender as tradições, usos e costumes das populações indígenas. Depois segue com visita externa ao Palácio
da Justiça do Amazonas e finalizando com visita interna ao Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, um dos principais pontos turísticos de
Manaus. Símbolo da época da borracha onde toda riqueza e grandiosidade ainda nos são transmitidas através de seus corredores, salões e
obras de arte. Traslado ao Aeroporto de Manaus. Embarque no vôo com destino à Salvador, chegada e fim dos nossos serviços.

Pacote Inclui:
01 noite de hospedagem em Manaus com Café da Manhã – HOTEL BLUE TREE MANAUS.
04 noites de navegação no IBEROSTAR GRAND AMAZON, em regime ALL INCLUSIVE (passeios do navio inclusos conforme
descritivo acima). Traslados (Aeroporto/Hotel/Porto de Manaus/Aeroporto de Manaus). Seguro de Viagem. Guia acompanhante
caso o grupo alcance o número mínimo de 20 pessoas.
FORMA DE PAGAMENTO:
Preço por pessoa - Parte terrestre e Navio:
30% ENTRADA + SALDO EM ATÉ 9X CARTÃO (PARCELA MIN R$ 100,00)
EM CABINE MANDI DUPLA: R$ 4.850,00 por pessoa 30% ENTRADA + SALDO EM ATÉ 9X CHEQUE (PARCELA MIN R$ 100,00)

PARTE AÉREA SOB CONSULTA.

