
 
 

 

Amazônia selvagem 
Mirante do Gavião e Expedição Katerre 

9 dias, 8 noites 
Novo Airão – Rio Amazonas – Amazonas, Brasil 

 

 
 
Um hotel de selva que é puro charme e aliado à 
uma expedição pelas águas amazônicas torna-se 
memóravel. Você verá que os rios e igarapés são 
as estradas que dão acesso aos logradouros, 
comunidades e atrações selvagens da região. 
Navegar é uma experiência cultural sob diversos 
aspectos. 
  
A partir de 
R$ 11.348,00 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: 

• Aprendizado da fauna, flora, bacias 
hídricas e costumes regionais;  

• Amanhecer no coração do segundo maior 
Arquipélago fluvial do mundo; 

• Focagem de jacarés e outros animais 
noturnos; 

• Vista aérea do encontro das águas Rio 
Ariaú; 

• Trekking em floresta primária até as Grutas 
do Madadá; 

• Interação com Botos Cor de Rosa; 

• Visita a grande arvore da Amazônia, a 
Samaúma;  

• Contemplação do pôr do sol no Parque 
Nacional de Anavilhanas; 

• Trilha interpretativa em floresta de terra 
firme; 

• Sublime refeição de peixe amazônico 
assado na brasa em casa tradicional dos 
caboclos ribeirinhos. 

 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia Manaus > Rio Negro > Rio Solimões 

Chegada por conta própria as 09h no Píer do Hotel Tropical, em Manaus. 

Introdução ao Anajaú 7 dias 

Com um leque diversificado de atrações selvagens e humanas, este roteiro oferece escalada em árvores 
gigantes (osap), mergulho com Botos Cor-de-Rosa, índios Tuiuka, sobrevoo de Parasail (osap) e 
navegação por ecossistemas de água negra e barrenta, do Rio Solimões até o Parque Nacional de 
Anavilhanas, passando por todo o arquipélago de Anavilhanas, no Rio Negro. Em seu ponto mais 
distante, conheceremos o rio Jaú, onde está o maior parque florestal de água doce do mundo. Pela 
logística relativamente complicada de acesso, suas trilhas, cachoeiras e igarapés são turisticamente 
muito pouco explorados. Macacos, preguiças, botos, pacas e aves podem ser observados em 
pernoites na selva, ou do rio, próximo à hora do pôr-do-sol. Na estação da seca, as ariranhas são o 
destaque. Comunidades ribeirinhas, com genuínas manifestações culturais nortistas, dão o toque 
humano a uma região onde a natureza ainda comanda o espetáculo. O sistema aquático do Parque e 
composto por 3 grandes rios (Unini ao norte, Carabinani ao sul e Jaú ao centro) e uma infinidade de 
pequenos igarapés de águas negras. O nível de água destes rios apresenta uma grande variação durante 
o ano. As matas encontradas nas margens dos rios são chamadas de Matas de Igapó, e são submetidas 
a períodos de 6 a 8 meses de inundação durante o ano. As matas não alagadas são conhecidas 
como Floresta de Terra Firme. Esta é a típica floresta tropical úmida, com árvores que chegam a mais de 
35 m de altura, como a Samaúma. Sua diversidade chega a 200 espécies por ha. 

Particularidades da Região 

O baixo Rio Negro é numa região abençoada pela natureza e protegida pelo ICMBio, comportando 
Parques Nacionais, Estaduais, Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável. 
Diferentemente de outras regiões da Amazônia, o Rio Negro quase não tem mosquitos, devido ao 
inseticida natural presente em suas águas. Além disso, é a região mais selvagem e preservada da 
Amazônia. 

Recomendado 
Pra quem dispõem de tempo e procura aventura, lazer, diversão e grande contato com a vida selvagem. 

5 razões para você conhecer a Amazônia de barco 
1 - Na Amazônia, os rios e igarapés são as estradas que dão acesso aos logradouros, comunidades e 
atrações selvagens da região. Navegar é uma experiencia cultural sob diversos aspectos. 
2 - Na vastidão da maior floresta do mundo, as melhores atrações não estão em apenas um único local. 
Praias, cachoeiras, árvores gigantes, lagos, igapós, ilhas e paranás. Na Amazônia, navegar é preciso. 
3 - Trata-se de uma das últimas fronteiras inexploradas pelo homem moderno, com localidades onde o 
fluxo de pessoas é baixíssimo, e a natureza ainda comanda o espetáculo. Lá, chega-se somente de 
barco. 
4 - O know-how amazônico de embarcações de madeira é único no mundo, com tecnologias artesanais 
passadas de pai pra filho, segundo a tradição oral. 
5 - Por inúmeros fenômenos naturais, o nascer e o pôr do sol visto do rio é um dos mais belos do 
mundo. Para observá-lo em todo seu esplendor, nada melhor do que estar a bordo apreciando a 
paisagem. 



 
 

 
Programação do dia: 

Sabatina amazônica: rápida explicação da fauna, flora, bacias hídricas, costumes regionais, estudo de 
mapas para traçado do roteiro, distribuição da Cartilha do Ecoturismo em Anavilhanas e dos mapas 
personalizados em formato pdf. 

Chegada ao Lago Janauary, um rico ecossistema amazônico repleto de aves, répteis, plantas exóticas e 
árvores gigantes, banhado pelas águas do Rio Solimões, abundante em vida e nutrientes orgânicos. 
Atracagem para passeio de canoa pela região. 

Provável visualização de Botos Tucuxi (Sotalia Fluviatilis), Cor-de-Rosa (Inia Geoffrensis) e das aves 
de época: Maguari (Ardea Cocoi), Garças (Casmerodius Albus), Arara-Canindé (Ara Ararauna), Papagaio-
da-Várzea (Amazona Festiva), Socós (Tigrisoma Lineatum), 
Japiins (Cacicus Cela), Japó (Psarocolius Decumanus). 

Arirambas(Galbulidae), Vitória Régia (Victoria Amazônica). 

No retorno, seguimos a navegação pelo até o Rio Solimões. 

Almoço a bordo. 

Chegamos ao Encontro das Águas, onde Rio Negro e Rio Solimões correm lado a lado por mais de 9 km. 

Seguimos a navegação em direção ao Arquipélago de Anavilhanas, Rio Negro acima. 
Jantar a bordo, navegação noturna. 

2° dia Rio Negro > Rio Ariaú > Acajatuba 

O dia amanhece no Rio Negro, onde reside um assentamento de índios oriundos do Alto Rio Negro. 
 
Programação do dia:  

Após o café da manhã a bordo, descemos para a aldeia onde assistimos a uma apresentação rústica de 
seus 
costumes tradicionais. Dança, um pouco de história e artesanato. Após a apresentação, intercâmbio em 
língua nativa Tuiuka e Tukano. 

Almoço a bordo 

Seguimos navegação até o Rio Ariaú, um belo curso de águas pretas, com vegetação característica e 
atrações peculiares como árvores gigantes, com o opcional de realizar a Escalada de Árvore. 
Atividade de trilha aquática com Pescaria de piranhas e provável interação com macacos de cheiro. 
Após o jantar, focagem de jacarés e outros animais noturnos. 
Vista aérea do encontro das águas Rio Ariaú. 

3° dia Arquipélago de Anavilhanas 

O dia amanhece no coração do segundo maior Arquipélago fluvial do mundo. 



 
 

Programação do dia: 

Navegamos até o encontro com Botos Cor-de-Rosa em casa flutuante apropriada. 
Em seguida vamos conhecer o Pirarucu, o maior peixe de escamas do mundo, também conhecido como 
o Leão da Amazônia. 

Retorno à embarcação, almoço a bordo. 

Navegação até a comunidade cabocla do Miriti, visita a casa de farinha, pomar de frutas regionais. 
Trekking de 2hs em floresta primária para apreciação da fauna e flora de terra firme. 
Imersão em lagoa central no meio da floresta (disponível na cheia) 
Jantar a bordo, enquanto navegamos em direção às Grutas do Madadá. 

4° dia Anavilhanas > Madadá 

O dia amanhece no Madadá, desfrute de um belo café da manhã regional com frutas, geleias, tapioca, 
tucumã. 
 
Programação do dia: 

Trekking de 3hs (ida e volta) em floresta primária até as Grutas do Madadá. 
No retorno, passeio por sítio caboclo, pomar com frutas de época, etc. 

Mergulho com boias no Rio Negro. Almoço a bordo. 

Retorno a embarcação, zarpamos com destino a Praia do Sono. 

Jantar, se possível fogueira, histórias do folclore caboclo. 

Pernoite ancorado na praia 

5° dia Parque Nacional do Jaú 

O dia amanhece na Praia do Sono. Desfrute de um delicioso café da manhã. 
Programação do dia: 

No caminho para o parque Nacional do Jaú, parada para conhecer Airão Velho, 
comunidade ribeirinha Mirituba e petróglifos. 

Zarpamos com destino a base do ICMBIO, na entrada do Parque. 

Pequena caminhada para visitar a grande arvore da Amazônia, a Samaúma. 

Navegando pelo Rio Jaú, rio de águas espelhadas, provável visualização de aves e mamíferos aquáticos. 
Estação da Cheia: ancoragem e incursão de voadeira pelos Igarapés de terra firme do Parque, no intuito 
de encontrarmos Ariranhas (Pteronura Brasiliensis). 

Estação da Seca: Incursão pelo rio Pauini, explorando este grande afluente repleto de cachoeiras. 
Retorno ao barco, navegação até a Comunidade do Aturiá, passeio noturno de canoa pelo rio, com 
focagem de jacarés e animais noturnos. 



 
 

6° dia Parque Nacional do Jaú 

Café da manhã. 

Programação do dia: 

Ancoragem na Comunidade do Aturiá passeio pela comunidade, intercâmbio com os moradores, prática 
de costumes regionais, pomar com frutas de época, casa de farinha, etc. 
Passeio em canoa de pescador para observação da fauna local, em especial o macaco Bicó. 

No retorno, mergulho na cachoeira (estação seca) 

Visita a arvore gigante (estação da cheia) 

Almoço a bordo. 

Início da navegação de retorno a base do ICMBIO, saída do parque. 

7° dia Novo Airão > Mirante do Gavião 

Viagem de retorno Jaú até Novo Airão. 

Programação do dia: 

Interação com Botos Cor de Rosa. 

City-tour por Novo Airão, artesanato, oficina de artesãos, e atrações da cidade. 

Almoço de despedida no Restaurante Flutuante Flor do Luar. 

Traslado ao Mirante do Gavião. 

O hotel: 

O Mirante do Gavião Amazon Lodge localizado às margens do Rio Negro no município de Novo Airão, 
fica cerca de 200 km de Manaus. O projeto arquitetônico em madeira de lei e totalmente integrado à 
natureza, harmoniza arte com a natureza preservada ao seu redor. 

Amanhecer com a instigante sinfonia das aves amazônicas em um luxuoso bangalô, cercado de floresta 
tropical intocada. Adormecer em uma suíte de madeira sobre um incrível labirinto de águas em meio a 
um milhão de hectares de selva. Se hospedar de frente para o maior arquipélago de água doce do 
planeta.  
Todas as acomodações do Lodge Mirante do Gavião são construídas em madeira de lei certificada, em 
amplos espaços de conforto e decoração únicos, remetendo à grandiosidade de se estar na Amazônia, 
a maior floresta tropical do mundo. As acomodações são cercadas por árvores frutíferas nativas do 
bioma amazônico, como castanha, tucumã, taperebá, cupuaçu, abiu, açaí e jambeiros, além de uma vista 
privilegiada ao Rio Negro e Arquipélago de Anavilhanas. 

5 razões para você conhecer a Amazônia 
1 - 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. 



 
 

2 - 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. 
3 - 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. 
4 - 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. 
5 - Inúmeros logradouros da Amazônia foram eleitos pela UNESCO como "Patrimônio Natural da 
Humanidade", como o Parque Nacional do Jaú e o Arquipélago de Anavilhanas. 
 
Programação do dia: 

Saída em lancha rápida para banho de rio nas praias de água doce (época da seca) ou trilha aquática 
pelos igapós (época da cheia). 

Opcional pela tarde: mergulho com bóias no Rio Negro. 

Contemplação do pôr do sol no Parque Nacional de Anavilhanas. 

Opcional incluso: Focagem de jacaré e outros animais noturnos no Parque Nacional de Anavilhanas em 
lancha rápida. 

A noite jantar no Restaurante CamuCamu. 

8° dia Mirante do Gavião 

Café da manhã no restaurante CamuCamu. 

Programação do dia: 

Estação da Seca: Logo após o café, saída em lancha rápida para visita a comunidade Aracarí e 
comunidade do Bacaba. Trilha interpretativa em floresta de terra firme. Almoço de peixe amazônico 
assado na brasa em casa tradicional dos caboclos ribeirinhos. Em seguida, deslocamento para lazer na 
Praia do Bacaba, no coração do Parque Nacional de Anavilhanas. Após o refrescante banho, apreciação 
da flora e fauna das ilhas, deslocamento rápido até a maior árvore do igapó de Anavilhanas, um Macucu 
gigante, em incursão à floresta de várzea e explanação deste peculiar ecossistema. 

Estação da Cheia: saída em lancha rápida para visita a comunidade do Mirituba. Trilha interpretativa em 
floresta de terra firme, com visita a maior espécie arbórea da Amazônia, a Samaúma. Almoço de peixe 
amazônico assado na brasa em casa tradicional dos caboclos ribeirinhos. Em seguida, deslocamento até 
a maior árvore do igapó de Anavilhanas, um Macucu gigante no paraná das Araras. No retorno a 
pousada, incursão por entre a floresta de igapó para apreciação da flora e fauna daquele ecossistema. - 
No retorno visita ao Flutuante dos Botos Cor-de-Rosa. 

A noite Jantar no Restaurante CamuCamu. 

9° dia Mirante do Gavião > Manaus 

Café da manhã. 



 
 

Programação do dia: 

City Tour em Novo Airão, com guia de turismo. Pode ser feito com as bicicletas do hotel ou em veículo 
motorizado. Retorno as 11:00hs para check-out no Lodge. 

As 12h almoço cortesia no restaurante Camu-Camu, sob condicionante da suíte desocupada. 

As 13h traslado de Novo Airão para Manaus em veículo climatizado (duração 2:30 horas). 

 

  INCLUI 

Cruzeiro 

• Traslado desde o Píer em Manaus; 

• 6 noites de Cruzeiro Katerre com regime de pensão completa, 3 refeições diárias + tira-
gostos, sucos e água-mineral a vontade e caipirinhas de frutas; 

• Guia bilíngue; 

• Passeios e atrações de terceiros; 

• Mapa fotográfico com roteiro da expedição; 

• Cartilhas e infográficos sobre a Amazônia; 

• Documentário “A Próxima Refeição” (TV Cultura), Filmado na região, em DVD; 

• Traslado Novo Airão > Mirante do Gavião; 
Terrestre 

• 2 noites de hospedagem no Mirante do Gavião (Pacote Gavião Caboclo); 

• Traslado Mirante do Gavião > Manaus em veículo climatizado; 

• 3 refeições diárias; 

• Passeios com taxas de entrada aos parques nacionais e guia de turismo bilingue 
(Inglês/Português); 

• 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 “Tarifa não inclui” 

 
 



 
 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  
Lodge & Cruzeiro 
Baixa temporada 

Single* Duplo* Triplo * 

BRL 15.690,00 BRL 11.348,00 BRL 10.106,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

* Preços por 
pessoa 

 
Lodge & Cruzeiro 
Alta temporada 
 

Single* Duplo* Triplo * 

BRL 18.240,00 BRL 13.168,00 BRL 11.682,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

* Preços por 
pessoa 

Amazonas - Mirante do Gavião Amazon Lodge - Gavião Caboclo (Família)  

Cruzeiro – Expedição Katerre  ( 8 dias) 

 
*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: 

Baixa temporada: 01/09/2020-30/11/2020 

Alta temporada: 01/12/2020-31/01/2021 

Saída mínima de 2 pagantes; 

Categoria single e duplo na Suíte Cama Casal e triplo na Suíte Beliche Duplo. 
 

 

 



 
 

  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 à 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 Tropical Executive Hotel fica na cidade de Manaus á 11km (16 min) do Aeroporto Internacional de 
Manaus Eduardo Gomes (MAO). Onde está localizado o porto de partida para a Expedição Katerre.  
Terminando a expedição em Novo Airão, traslado incluso até o Mirante do Gavião Amazon Lodge com 
duração de 2h e 30 min (apóx. 135 Km).  
O Mirante do Gavião Amazon Lodge fica no Município de Novo Airão, margem direita do Rio Negro, 
em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas (apróx. 180km de Manaus). 
Há possibilidade de hidroavião desde o Mirante do Gavião Amazon Lodge até Manaus, com sobrevoo 
do Arquipélago de Anavilhanas (aprox. 45 min).  
 
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. 
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. 



 
 

A bordo não há sinal de celular, nos roteiros que iniciam em Manaus, o sinal de celular pega ainda até o 
fim do primeiro dia. Depois disso, fica sem sinal, retornando apenas na chegada do Mirante. 
ITENS DE CONFORTO PRESENTES NAS EMBARCAÇÕES:   

• Energia 110/220v 24hs em todas as cabines;   

• Banco de baterias 12v-110v, oferecendo energia limpa e livre de barulho quando parado.  

• Gps, sonar, radar, rádio, cartas náuticas, telefone iridium;  

• Kit de 1ºs-socorros, farmácia, equipe experiente e treinada;  

• Equipamentos para pernoite na selva, potente lanterna para focagem de jacarés, rádio walkie-
talkie para trilhas;  

• Binóculos para observação de pássaros;  

• Sistema de som “i-pod-ready” na embarcação; 

• Jogos de cartas, dominó, dama, xadrez e gamão. 

• Biblioteca temática com mapas e livros fotográficos. 

• Bóias e acessórios para mergulho no rio e cachoeiras. 

• Varas de pesca, arco-e-flecha, zarabatana e zagaia; 

• Vistoriado/legalizado e dedetizado. 

• Equipamentos opcionais para escalada de árvores. 
 
O que levar: 

• Chapéu ou boné;  

• Óculos de sol;  

• Camisetas leves;  

• Camiseta de manga comprida leve para trilha;  

• Capa de chuva leve;  

• Calças leves para trilha;  

• Bermuda/shorts;  

• Roupa de banho;  

• Calçado tênis para trilha;  

• Protetor solar;  

• Repelente (Afterbite também é recomendável);  

• Medicamentos pessoais;  

• Câmera fotográfica.  
Lembre-se: sempre que entrar em uma trilha, vestir tênis e calça. 
 
Curiosidades: 
A principal característica do Parque Nacional de Anavilhanas são as permanentes ilhas fluviais que 
formam o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, o arquipélago de Anavilhanas, com uma 
composição de raras dimensões que muda completamente de acordo com o nível das águas. O 
arquipélago de Anavilhanas possui aproximadamente 400 ilhas, 60 lagos e dezenas de paranás (canais 
de rio) e furos (caminhos estreitos que atravessam os igapós), formando um encantador labirinto que 
pode ser apreciado sob várias perspectivas: aéreas, embarcadas, diurnas e noturnas. 

 


