
 
 

 
 
Uma programação com o essencial para 
experimentar a Amazônia, com segurança, 
conforto e pitadas de aventura. Nessa oferta, você 
irá encontrar a mais incrível combinação de 
Manaus e hotel de selva boutique! 
 
A partir de  
R$ 5.438,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Amazônia, maior floresta tropical do mundo e 
maior biodiversidade do planeta, um verde e vasto 
mundo de águas e florestas. Orgulho do mundo 
inteiro, uma imensidão que equilibra o clima 
global. Conheça esse tesouro que deve ser 
preservado para as futuras gerações. 

 
Destaques:  

• Experiência de hospedagem em um 
casarão histórico, a poucos passos do 
Teatro Amazonas e Palácio da Justiça; 

• Canoagem pelos igapós e igarapés; 

• Visita à comunidade local; 

• Focagem noturna no Arquipélago de 
Anavilhanas; 

• Técnicas e práticas com arco e flecha; 

• Trilha na mata de terra firme; 

• Tour pelo arquipélago a procura de botos 
cor-de-rosa; 

• Pescaria recreativa de piranhas; 

• Contemplação do nascer do sol. 

 

  ROTEIRO 

1° dia – Manaus > Vila Amazônia 

Chegada ao Aeroporto Internacional Manaus AM Eduardo Gomes e traslado ao hotel Vila Amazônia.  
Restante do dia livre para atividades pessoais. 

O hotel:   

 

 

Amazônia rara 
Villa Amazônia e Anavilhanas Jungle Lodge  

6 dias, 5 noites 
Manaus – Arquipélago de Anavilhanas – Amazonas, Brasil   

 



 
 

Embora o passado seja o pilar essencial desta confortável hospedagem no centro histórico de Manaus, 
definitivamente não é o único. A reforma que transformou este casarão histórico remanescente do ciclo 
da borracha, no fim do século 18, veio acompanhada por um olhar transformador. Uma visão que 
conseguiu deixá-lo completamente restaurado, mas ao mesmo tempo ainda manter a aura de 
imponência que já o torna uma referência na capital do Amazonas, mesmo pouco tempo após sua 
inauguração.   

Da cozinha do Restaurante FITZ-carraldo sai uma fusão de sabores complexos que mesclam receitas 
clássicas com ingredientes amazônicos. De forma inteligente e delicada, atingiu-se um patamar de 
qualidade autêntica que garante sofisticação e conforto a todo tipo de hóspede. 

2° dia - Vila Amazônia 

Dia livre para atividades pessoais. 

Sobre a região: 

A Floresta Amazônica é maior floresta equatorial do planeta. Ocupa um total de 6,5 milhões de Km2 e 
abrange 40% do território brasileiro, estende-se pela Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 
Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A Bacia Amazônica é a maior do mundo, com quase 4 milhões de 
km2. Ela é formada por largos rios de água barrenta, águas negras e claras. Conhecida por conter a 
maior biodiversidade do mundo, a Floresta é basicamente formada por matas de terra firme, matas de 
várzea e matas de igapó. As primeiras não sofrem influência das enchentes dos rios. Já as segundas 
inundam na estação das cheias. As últimas ficam quase sempre inundadas durante todo o ano. Há 
também algumas partes de cerrado no interior da floresta, assim como uma vegetação pobre e 
pastagem sobre manchas de areia. 

Nas matas de terra firme, boa parte de suas árvores são de grande porte. Elas formam uma cobertura, 
que dificulta a penetração do sol e a deixa escura e úmida. As folhas que caem, os microrganismos, as 
chuvas, tudo está interligado na floresta e faz parte de um complexo processo de reciclagem, que 
garante a manutenção do ecossistema. 

O rio Amazonas, um dos mais extensos do mundo, tem sua origem na nascente do rio Apurímac, no sul 
do Peru e deságua no Delta do Amazonas, no norte do Brasil, até chegar no Oceano Atlântico. Entra em 
território brasileiro com o nome de rio Solimões e em Manaus, após a junção com o rio Negro, recebe 
o nome de Amazonas. É o único rio com foz Mista no mundo, por apresentar uma foz em estuário e 
uma em delta. 

O rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas. É o mais extenso rio de água 
negra do mundo. Ele é navegável por 720 quilômetros acima de sua foz e pode chegar a ter 1m de 
profundidade em tempo de seca. Alcança sua máxima entre os meses de junho e julho. E baixa seu nível 
até meados de novembro, quando novamente inicia o ciclo da cheia. 

Aproveite o dia para conhecer a cidade, o hotel possui uma excelente localização no centro histórico 
de Manaus a alguns passos do famoso teatro amazonas. 

Sugestão para este dia: 



 
 

City tour privativo em Manaus (inclui guia bilíngue e ingressos) 

* Imperdível (Teatro Amazonas) – 1h 

A partir de BRL 128,00 por pessoa (base 2 pagantes). 

3° dia - Vila Amazônia > Anavilhanas Jungle Lodge 

Café da manhã e check-out no hotel.  Consultar horários em condições do pacote. 

O hotel:  

O Anavilhanas Jungle Lodge é um pequeno e exclusivo Hotel de Selva, localizado em frente ao Parque 
Nacional de Anavilhanas, às margens do Rio Negro, a 180Km de Manaus, no coração da Floresta 
Amazônica Brasileira. 

De acordo com o número de dias no Lodge, é desenhada uma programação com o essencial para 
experimentar a Amazônia, com segurança, conforto e pitadas de aventura. O Anavilhanas oferece uma 
grande variedade de atividades e passeios em cada um de seus pacotes. 
 
Sobre a região: 
O Parque Nacional de Anavilhanas é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral 
localizada no estado do Amazonas, com território distribuído pelos municípios de Iranduba, Manaus e 
Novo Airão.  
Abrangendo cerca de 400 ilhas, o parque situa-se no rio Negro, próximo ao Parque Nacional do Jaú. Foi 
criado originalmente como Estação Ecológica, com uma área de 350 018 ha. Em outubro de 2008, foi 
recategorizada como Parque Nacional. Sua administração cabe atualmente ao Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
A área da unidade é de domínio público e visitas são permitidas apenas com objetivo educacional. 
A região apresenta um ecossistema único, com uma paisagem belíssima, espécies endêmicas e 
formação muito peculiar. 
 
Nesse pacote de 03 noites podemos explorar: 
 
Canoagem pelos igapós e igarapés 
 
Em canoas caboclas de madeira para até 2 pessoas, o hóspede remará por entre árvores e rios, 
desfrutando os sons, a paisagem que se abre a cada curva e a água que inunda a mata. 
 
Visita à comunidade local 
 
Passeio por canoa pelo Rio Negro e visita a uma comunidade cabocla local, a fim de conhecer um pouco 
do seu modo de vida, cultivo de espécies agrícolas tradicionais e organização social. 
 
Técnicas e prática com arco e flecha 
  
Uma divertida brincadeira com artefatos originais da etnia Waimiri-Atroari em busca de prática e 
técnica para acertar a pontaria e o alvo. Breve apresentação de costumes e modo de vida indígena. 



 
 

 
Trilha na mata de terra firme 
 
Liderados por guias locais experientes, o hóspede explora a floresta de terra firme. Conhecimento sobre 
árvores, frutas e frutos silvestres, orientações de sobrevivência e ervas medicinais são transferidos ao 
viajante. 
  
Tour pelo arquipélago de Anavilhanas a procura de botos cor-de-rosa 
 
Os inúmeros canais, lagos e ilhas de um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo são explorados a 
procura de Botos Cor-de-Rosa e Tucuxi. 
 
Focagem noturna no arquipélago de Anavilhanas 
 
A sensação única de viver a floresta durante a noite, iluminados pelas estrelas, explorando igapós à 
procura de preguiças, pássaros, cobras e jacarés, imersos nos sons da escuridão. 
 
Pescaria recreativa de piranhas ou trilha na mata de igapó 
 
Uma divertida pescaria pelos igarapés da região, onde o turista terá a oportunidade de fisgar algumas 
piranhas e outros peixes, enquanto desfruta da paisagem ao redor. 
 
Na época da seca, de setembro a dezembro, água fica mais quente e os peixes ficam mais concentrados 
no Parque Nacional, onde não é permitida a pesca. Entretanto, neste mesmo período, é possível 
caminhar pelas ilhas do Arquipélago de Anavilhanas e conhecer de perto as diferenças de fauna e flora 
da mata firme e da mata de igapó, características da Floresta Amazônica. 
 
Contemplação do nascer do sol 
 
Saindo de madrugada, o viajante será levado para as ilhas onde observará pássaros sobrevoando e 
contemplará a beleza de cores e tons dos céus amazônicos. 
 
4° dia - Anavilhanas Jungle Lodge 
Dia livre para atividades de exploração do lodge. 

5° dia - Anavilhanas Jungle Lodge 
Dia livre para atividades de exploração do lodge. 

6° dia - Anavilhanas Jungle Lodge > Manaus 

Café da manhã no hotel e check-out. 

 
 

  INCLUI 

• Traslado de chegada Aeroporto > Hotel Vila Amazônia; 



 
 

• 2 noites de hospedagem na Vila Amazônia com café da manhã; 

• 3 noites de hospedagem no Anavilhanas Jungle Lodge com os serviços de traslado regular 
Manaus-Lodge-Manaus, café-da-manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, passeios e guia de 
floresta;  

• Seguro viagem GTA Nacional R$ 30.000. 
 

NÃO INCLUI 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES e CONDIÇÕES 
 

  ★★★★ 

Single* Duplo* Triplo 

BRL 7.488,00 BRL 5.438,00 BRL 5.330,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

   

Manaus - Vila Amazônia (Standard)  

Manaus - Anavilhanas Jungle Lodge (Chalé)  
 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 
 
 

CONDIÇÕES: 



 
 

Validade: até 19/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, alta temporada, eventos e 
datas comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento; 

Seguro: válido para pessoas com até 75 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem ser 
consultadas. 

Crianças: Vila Amazônia- cortesia na hospedagem de 1 criança até 2 anos de idade, acomodada em um 
berço, no mesmo quarto dos pais, sem adição de cama extra. Caso seja solicitada 1 cama extra, será 
cobrada tarifa de quarto triplo independentemente da idade da criança (disponibilidade sob consulta, 
apenas para Superior e Premium). No caso de crianças acompanhadas por apenas 1 adulto, será cobrada 
a tarifa do duplo pelo quarto. 

Crianças: Anavilhanas - para uma criança de 0 a 5 anos hospedada com mais de um pagante, será 

oferecido cortesia; para crianças ou adultos hospedados em quartos individuais, serão cobrados 100% do 

single; para crianças de 6 a 11 anos hospedadas em quartos com mais de um ocupante, serão cobradas 

50% do Single; para crianças de 0 a 5 anos hospedadas em quartos com apenas um pagante, serão 

cobradas 50% do Single; Para uma criança de 0 a 5 anos hospedada com mais de um pagante, será 

oferecido cortesia. Caso haja mais de uma criança de 0 a 5 anos no quarto, será cobrado 50% do Single 

para cada; 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 

Notas importantes: 

Horários dos traslados de/para:  

Entre 8am e 9am – Traslado da Manhã: A van passa nos principais hotéis de Manaus das 8am às 9am. 
Começa-se o percurso pelos hotéis do Distrito Industrial, segue-se para o centro da cidade e por fim 
passa-se nos hotéis do bairro da Ponta Negra. 

Entre 1pm e 2:30pm – Traslado da Tarde: A van chega no Aeroporto Eduardo Gomes à 1pm para pick up 
dos hóspedes que pousam em Manaus entre 11am e 2:15pm. O veículo deixa o aeroporto por volta das 
2:30pm. Durante o horário de verão, o pick up da tarde passa a ser entre 10:40am e 1:15pm. O veículo 
deixa o aeroporto por volta das 1:45pm. 

Às 8am– Traslado da Manhã:  A van deixa o Hotel pontualmente às 8am e segue para o Aeroporto de 
Manaus. Este traslado é indicado aos hóspedes que têm voo marcado entre 1pm e às 6pm* 
 
Às 2pm – Traslado da Tarde: A van deixa o Hotel pontualmente às 2pm e segue para os principais hotéis 
de Manaus começando pelo bairro da Ponta Negra, seguindo para o centro, Distrito Industrial e Aeroporto 
de Manaus. * Se for escolhido o Traslado da Manhã, descrito acima, o hóspede perderá uma atividade do 
pacote, sem redução de tarifa. Há também a possibilidade de traslado em Hidroavião. O trajeto leva 
aproximadamente 35min e sobrevoa grande parte do Arquipélago de Anavilhanas. Sua disponibilidade 
está sujeita à confirmação e seus custos não estão inclusos nos pacotes. Sugerimos que os horários de 
voos sigam a grade regular dos traslados, pois em caso de cancelamento de voo, o passageiro poderá 
seguir com o carro do Lodge. A operação desse serviço é terceirizada. Uma outra opção são os traslados 
privativos, que poderão ser feitos das 8am às 3pm, com custos não inclusos nos pacotes e com 



 
 

disponibilidade mediante consulta. Por questões de segurança, nós não operamos traslados noturnos e 
desencorajamos fortemente a contratação desse tipo de serviço durante à noite.   
 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos 
outros cartões  

 
 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época: 

Na floresta amazônica o clima é muito quente e úmido durante todo o ano, com temperatura média 

entre 25º C e 27º C e máxima de 40º C. 

Durante os meses de dezembro a maio, as chuvas são intensas. A cheia do rio Negro tem seu ponto 

máximo em meados de junho. Nesta época, os vastos igapós -floresta inundada- se formam, tanto no 

arquipélago quanto na terra firme, deixando um cenário inesquecível e excelente para exploração. 

Apesar da frequência de chuva ser maior, dias ensolarados e quentes são comuns durante essa época. 

A estação da seca se dá entre junho e novembro. A maior vazante do Rio Negro acontece no mês de 

novembro, quando se formam praias de areia branca ao longo do arquipélago. Nessa época chove menos 

e o calor é bastante intenso, mas é sempre bom estar preparado para enfrentar uma chuva torrencial 

pelo caminho. 

Todas as épocas são ótimas para a visitação, cabe ao viajante escolher se prefere curtir as imensas 

florestas inundadas ou as incríveis praias de rio. 

Como chegar: 

O Hotel Villa Amazônia fica no centro da cidade de Manaus, aprox. 15 km / 20 min do Aeroporto 

Internacional Manaus AM Eduardo Gomes (MAO). 

O Anavilhanas Jungle Lodge é um pequeno e exclusivo Hotel de Selva, localizado em frente ao Parque 

Nacional de Anavilhanas, às margens do Rio Negro, a 180Km de Manaus, no coração da Floresta 

Amazônica Brasileira. 



 
 

Obs.: Em todos os pacotes estão inclusos traslados terrestres regulares Manaus/Anavilhanas Lodge/ 

Manaus. Estes traslados têm horários fixos e são feitos em vans para até 10 hóspedes ou carros para até 

3 hóspedes. A viagem leva aproximadamente 2h30. 

O traslado também pode ser feito por hidroavião, com sobrevoo em grande parte do Arquipélago de 

Anavilhanas. Sua duração é de aproximadamente 35 min. Sugerimos que os horários de voos sigam a 

grade regular dos traslados terrestres, pois se as condições climáticas forem desfavoráveis, o hidro não 

poderá decolar e o passageiro poderá seguir com o carro do Lodge. Custos e disponibilidades podem ser 

obtidos sob consulta. 

Uma terceira opção são os traslados privativos, que poderão ser feitos por carro ou van das 8am às 3pm, 

com custos não inclusos nos pacotes e com disponibilidade mediante consulta 

Notas importantes: 

O Ministério do Turismo Brasileiro recomenda que todos os que viajam para a região Norte do Brasil 

tomem vacina contra febre-amarela. Dentro do país, ela pode ser tomada em hospitais da rede pública 

ou nos aeroportos – recomenda-se que a aplicação da vacina seja feita 10 dias antes da chegada à região. 

O Hotel está há 15min do Hospital Municipal de Novo Airão. Entretanto, é indicado apenas para 

atendimento de primeiros socorros.  

Todas as tomadas funcionam com 110volts e seguem padrão brasileiro de 3 orifícios de 4mm. 

Como o Hotel está no meio da floresta, há algumas restrições no que se refere aos meios de 
comunicação. 
A única operadora de telefonia celular que opera na região é a VIVO. 
O Lodge oferece internet wireless via satélite na recepção, mas o acesso é bastante limitado, podendo 
variar conforme disponibilidade do serviço. 
 

O que levar: 

• protetor solar 

• repelente de insetos para a trilha na mata 

• chapéu/boné 

• camisetas 

• shorts/bermudas 

• roupa de banho 

• blusa de manga longa para a focagem noturna e trilha na mata 

• calça confortável para caminhada (uso obrigatório para segurança) 

• tênis ou bota para trilha (uso obrigatório para segurança) 

• sandália/ chinelo confortável 

• itens de higiene pessoal 

• máquina fotográfica 

• binóculos 



 
 

Sugerimos que o hóspede traga roupas suficiente para todos os dias de sua estada. O Lodge tem um 

sistema de tratamento da água próprio, dimensionado apenas para seus efluentes diários e não dispõe 

de serviço de lavanderia terceirizado. 

Curiosidade: 

Com sede no município de Novo Airão, Amazonas, às margens do ao Parque Nacional de Anavilhanas – 

o 2º maior arquipélago fluvial do mundo, desde o ano 2000, transformando a região num admirável pólo 

de turismo sustentável e de base comunitária.  

Com um dos biomas mais preservados da Terra, de biodiversidade abundante, a região destaca-se por 

seus Parques Nacionais e natureza intocada. 

  

 

 
  

 


