
 
 

 
 

Amazônia Fantástica 
Juma Hotéis 

6 dias, 5 noites 
Manaus – Autazes – Amazonas, Brasil 

 
 

 
 
O bioma mais rico do nosso planeta. Venha visitar 
a floresta amazônica de uma maneira autêntica, 
sustentável e com muito conforto. Nessa oferta, 
você irá encontrar a mais incrível combinação dos 
Juma Hotéis! 
 
A partir de 
R$ 4.114,00 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:  

• Rooftop do Hotel Juma Ópera, um lugar 
propício para avistar a riqueza 
arquitetônica de Manaus, com um drink à 
mão; 

• Passeio de canoa a remo; 

• Focagem de jacarés; 

• Caminhada com picnic na floresta; 

• Palestra informal com guias locais sobre os 
costumes e lendas dos ribeirinhos; 

• Visita a uma casa de caboclo. 

 
 

  ROTEIRO 
 
1° dia – Manaus 

Chegada ao Aeroporto Internacional Manaus AM Eduardo Gomes e traslado ao hotel. 

O hotel: 

Com a exclusividade de um hotel-boutique de alto padrão e ocupando casarões históricos, dispõe de 41 
acomodações espaçosas, restaurante dedicado à cozinha regional e internacional, academia e rooftop com 



 
 

piscina. A variedade de atrações encontradas na cidade de Manaus faz dela um dos principais destinos 
turísticos do Brasil, sobretudo para turistas que estão em busca de um maior contato com a natureza. De 
barco, é possível navegar pelos seus rios, igarapés repletos de arvores e plantas típicas dessa região. 

2° dia – Manaus 

Dia livre para atividades pessoais. 

Razões para você conhecer a Amazônia 

A Amazônia abriga a maior biodiversidade do planeta terra: seus rios e florestas abrigam cerca de 2.000 
espécies de pássaros, 2.000 espécies de peixes e mais de 300 espécies de mamíferos. 

Possui os maiores arquipélagos fluviais do mundo, os maiores rios em extensão e volume de água, e a maior 
reserva de água doce do planeta. Tanta água moldou ao longo dos séculos não apenas diferentes plantas e 
animais, mas diferentes homens. 

Seus povos são tão antigos e tradicionais quanto as mais antigas civilizações terrestres, com artefatos que 
remontam a 6 mil anos A.C. Alguns destes costumes tradicionais ainda permanecem os mesmos. 

É uma das últimas fronteiras inexploradas pelo homem moderno, com localidades onde o fluxo de pessoas é 
baixíssimo. Onde a natureza ainda dita as regras e comanda o espetáculo. 

 Inúmeros logradouros da Amazônia foram eleitos pela UNESCO como "Patrimônio Natural da Humanidade", 
como o Parque Nacional do Jaú e o Arquipélago de Anavilhanas. 

Sugerimos 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 - Manaus > Juma Amazon Lodge 

Saída para o Juma Amazon Lodge desde o seu hotel em Manaus. O trajeto intercala carros e lanchas, 
totalizando 3 horas. Durante a viagem, há a probabilidade de encontro com o boto cor-de-rosa e você verá 
também o maravilhoso Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões. As águas dos dois rios correm 
paralelas por um longo trecho, sem se misturar, até formar o Rio Amazonas. É possível sentir a diferença de 
temperatura entre os rios.  

O hotel: 

Para quem deseja ter uma experiência marcante e conhecer os segredos da floresta, sem abrir mão do 
conforto, o lodge oferece uma experiência única na maior e mais famosa floresta do mundo.  Localizado a 
100 km ao sudeste de Manaus, em uma região remota e preservada, a construção do Juma é totalmente 
integrada à floresta, respeitando os limites do meio ambiente em sua volta. 

Na chegada ao Juma, um suco de boas-vindas o espera preparado com frutas típicas da região. Almoço com 
culinária regional e internacional. Saída para passeio de canoa, um tour de reconhecimento que será feito de 
canoa a remo pelos igarapés e igapós. Durante o percurso, é possível nadar e observar os botos. Retorno para 
o Juma. Jantar. Durante a noite, saímos à procura dos jacarés da Amazônia. O guia dirige a lanterna para as 
margens do rio e fixa a luz num jacaré, que fica imediatamente paralisado. Seus olhos ficam vermelhos com 



 
 

o facho de luz, denunciando sua exata posição. Nosso guia então captura o jacaré e o coloca a bordo do barco 
para ser examinado. Depois, o animal é devolvido ao rio, ileso. 

A região: 

A Floresta Amazônica é cortada pela linha do Equador e ocupa a maior parte da região norte do Brasil. O 
estado do Amazonas, o maior do país, abriga grande parte da floresta e seus rios mais importantes. Do 
encontro de dois deles, Solimões e Negro, se forma o Rio Amazonas. A poucos quilômetros deste encontro, 
às margens do Rio Negro, está a cidade de Manaus, capital do estado. O Juma Amazon Lodge se localiza a 
cerca de 100 km ao sudeste de Manaus, numa área completamente preservada de 7 mil hectares 

4° dia - Juma Amazon Lodge 

Iniciaremos o dia com o passeio do nascer do sol. Durante o amanhecer, observaremos as maravilhosas 
mudanças de cor do céu amazônico sob o canto dos pássaros (nossos guias dispõem de binóculos para a 
observação deles). Café-da-manhã com frutas e alimentos típicos da região. Saída para caminhada na 
floresta. Neste passeio, feito sempre em trilhas pouco exploradas, nosso guia passará noções de 
sobrevivência na floresta, fornecendo explicações sobre a vida selvagem amazônica e mostrando plantas que 
são comestíveis, medicinais e úteis para várias outras coisas. Retorno ao Juma Amazon Lodge e almoço com 
culinária regional e internacional. Mais tarde, embarcamos em um barco para pescar a famosa piranha e 
também outros peixes da região amazônica. Apreciando o pôr-do-sol, retornamos para o Juma. O jantar será 
complementado com os peixes que você pescou feitos à moda amazônica. Mais tarde um dos nossos guias 
fará uma palestra informal contando sobre sua própria vida (nossos guias são nativos) e sobre os costumes e 
lendas dos ribeirinhos. 

5° dia - Juma Amazon Lodge 

Café da manhã. Saída para uma caminhada na floresta, seguida por um picnic com culinária regional feita na 
brasa. Depois do almoço, descanso em redes. À tarde, visitaremos uma casa de caboclo ribeirinho. Um 
caboclo passará conhecimentos sobre plantas medicinais e demonstrará, dentre outras coisas, como é feita 
a farinha de mandioca, principal atividade econômica da região. Retorno ao Juma Amazon Lodge para o jantar 
com culinária regional e internacional. 

6° dia - Juma Amazon Lodge > Manaus 

Café da manhã. No retorno para Manaus, passamos pelo Flutuante do Pirarucu, local que preserva este peixe 
que pode atingir mais de três metros e alcançar 200 kg! Chegada em Manaus em torno de 12h, indo direto 
para o aeroporto. 

 

  INCLUI 
 

• Traslado Aeroporto > Hotel 

• 2 noites de hospedagem no Juma Ópera com café da manhã; 

• 3 noites de hospedagem no Juma Amazon Lodge com pensão completa (café da manhã, almoço e 
jantar), passeios (conforme roteiro), Guias falando português e/ou inglês, traslados: aeroporto - 
hotel em Manaus - Juma Amazon Lodge - Manaus (hotel ou aeroporto); 

• Seguro Viagem Gta Nacional 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 
 
Alta temporada 

Single* Duplo* Triplo* 
BRL 6.368,00 BRL 4.546,00 BRL 3.888,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 
 

Manaus - Hotel Juma Ópera (Standard Vista Pátio)  
Floresta Amazônica - Juma Amazon Lodge (Bangalô Vista Floresta) 
 

Baixa temporada 
 

Single* Duplo* Triplo* 
BRL 5.750,00 BRL 4.114,00 BRL 3.516,00 
*Preços por 

pessoa 
*Preços por 

pessoa 
*Preços por pessoa 

 

 
 

Manaus - Hotel Juma Ópera (Standard Vista Pátio)  

Floresta Amazônica - Juma Amazon Lodge (Bangalô Vista Floresta)  

 

*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 31/01/2021 - Durante períodos de congressos internacionais, 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 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem ser 

consultadas; 

Crianças: consultar condições especiais para crianças; 

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

Notas importantes: 



 
 

Alta temporada: 01/7/2020-31/08/2020 

Baixa temporada: Período: 01/09/2020-17/12/2020 

 

 

  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: 

Devido à proximidade com a Linha do Equador (estamos na latitude 3ºS), a temperatura no Juma é 
normalmente quente, com uma média anual ao redor de 27ºC. A região amazônica pode ser visitada durante 
o ano todo, com duas estações bem distintas: 
  
ESTAÇÃO DE CHEIA – de março a agosto, os níveis das águas aumentam até 15 metros, fator ideal para se 
visitar os igapós, como são conhecidas as terras inundadas, em toda sua beleza. 
 
ESTAÇÃO DE SECA – de setembro a fevereiro, o nível dos rios atinge seu ponto mais baixo, diminuindo o 
espaço para os peixes e tornando a pesca mais fácil, assim como a focagem de jacarés. 
 

Como chegar: 

Chegada pelo Aeroporto Internacional Manaus AM Eduardo Gomes (MAO). 

A Floresta Amazônica é cortada pela linha do Equador e ocupa a maior parte da região norte do Brasil. O 
estado do Amazonas, o maior do país, abriga grande parte da floresta e seus rios mais importantes. Do 
encontro de dois deles, Solimões e Negro, se forma o Rio Amazonas. A poucos quilômetros deste encontro, 
às margens do Rio Negro, está a cidade de Manaus, capital do estado. O Juma Amazon Lodge se localiza a 
cerca de 100 km ao sudeste de Manaus, numa área completamente preservada de 7 mil hectares. 
 
O traslado de Manaus para o Juma é dividido da seguinte forma:  
 
TRECHO 1 (45 minutos): Partindo do Porto do Ceasa em Manaus até a Vila do Careiro – barco rápido. Durante 
este trecho o barco passa pelo Encontro das Águas na ida e pelo Flutuante do Pirarucu na volta. 
  
TRECHO 2 (1 hora): Vila do Careiro até o Rio Maçarico – veículo fretado (Rodovia BR 319 Manaus - Porto 
Velho). Paramos no caminho para ver as vitórias-régias. 
  
TRECHO 3 (1 hora): Rio Maçarico até o Juma Amazon Lodge – barco rápido. Primeiro contato mais íntimo com 
a floresta, passando por furos e igarapés. 



 
 

 
 
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. 

Os quartos são equipados com ventilador. Os banheiros dos bangalôs possuem água quente aquecida por 
energia solar.  
 
Limite de Bagagem: 10kg por pessoa (a bagagem extra pode ser deixada no Juma Ópera Hotel em Manaus – 
não há cobranças extras). 
 
As contas do bar só podem ser pagas em dinheiro. Não aceitam cartão de crédito no hotel. 
  
Em virtude da acidez da água dos rios, a proliferação de mosquitos é muito pequena. 
 
Todas as tomadas funcionam com 110volts e seguem padrão brasileiro de 3 orifícios de 4mm. 
 

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 

Curiosidade: 

O Juma Amazon Lodge possui apenas 19 bangalôs, com sua construção totalmente integrada à Floresta 
Amazônica. Foi construído em terra firme sobre palafitas, na copa das árvores. Este procedimento é 
necessário para atender às épocas de cheia dos rios onde o nível da água pode subir até 15 metros. 
Todos os materiais utilizados na construção do Juma, abundantes na região, foram criteriosamente extraídos 
da própria floresta, no mesmo processo utilizado pelas populações ribeirinhas em suas casas. 

 

 


