
 

Brasilidade Amazônia Paraense - Alter do Chão a bordo 
4 dias, 3 noites 

Alter do Chão – Pará, Brasil 

 

 
 
A imensidão dos rios amazônicos. Este roteiro 
propõe uma viagem pelos rios da Amazônia 
paraense com a experiência de navegar 
calmamente pelas águas do Tapajós e Arapiuns, no 
Pará, sentindo o perfume da mata, ouvindo os 
sons da floresta e vivenciando de forma 
verdadeira um pouco do cotidiano da maior 
floresta do planeta. 
 
A partir de 
R$ 7.143,00 por pessoa em cabine dupla 
 
Saiba mais 
Conheça a rica natureza e também a história e a 
diversidade das pessoas que dão vida a este lugar. 
Tudo isso a bordo de uma confortável 
embarcação, com cabines privativas, ar 
condicionado, alimentação completa e uma 
equipe pra lá de especial, com comandante, 

marinheiros, equipe de cozinha, camareira e 
anfitriões que nasceram ou vivem em Alter do 
Chão e cuidarão de cada detalhe para que você 
tenha uma experiência inesquecível! 
 
Destaques:  

 Ao fim do dia passeio em lancha para assistir 
ao pôr do sol com brinde de espumante 
(Chandon) e possibilidade de avistar os botos – 
Exclusividade para clientes Just Tur; 

 Sensação de ter encontrado um verdadeiro 
paraíso amazônico; 

 Navegar pelo Rio Tapajós com água 
esverdeada e extensos bancos de areia fina e 
branca e pelo Rio Arapiuns que possui água 
cristalina e diversas praias quase desertas!  

 Imersão no modo de vida e na cultura local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ROTEIRO 

 

1° dia Alter do Chão 

Por volta das 08h traslado a partir do seu hotel em Santarém ou Alter do Chão até o barco para 

início da expedição de quatro dias pelo rio Tapajós, Arapiuns e seus afluentes. A bordo, a tripulação estará 

à sua espera e, a partir de agora, cuidará de cada detalhe para que você tenha uma experiência 

inesquecível! 

A primeira parada será em das comunidades ribeirinhas da região, onde vamos conhecer a antiga 

tradição da confecção de artesanato com palha do tucumã, uma típica fruta da região. Faremos uma 

oficina com os artesãos para aprender um pouco sobre as cores, os processos de tingimento e as 

características do trançado tradicional. Prepare-se, pois é praticamente impossível sair de lá sem uma 

peça! 

Antes do almoço a bordo faremos uma parada para um mergulho refrescante e, já ao entardecer, 

chegaremos no Canal do Jari, dormitório dos pássaros da região e um estreito braço do Rio Amazonas. O 

canal é ideal para observarmos as revoadas de pássaros e o pôr do sol. 

Pernoite e jantar a bordo. 

 

2° dia Trilha na floresta 

Amanhecemos ao som matinal da floresta, já nas águas do rio Arapiuns. 

Após café a bordo, nos prepararemos para uma trilha pela floresta nativa, acompanhados de um condutor 

local que nos apresentará um pouco da rica flora amazônica. Ao final, um banho relaxante no igarapé de 

água cristalina e friazinha nos aguarda! 

Pela tarde, após almoçar e recuperar as energias gastas na trilha, seguiremos a navegação com destino a 

uma ponta de areia, como são chamadas as praias da região. Aproveite para relaxar e curtir esse paraíso 

amazônico. 

A noite, a oportunidade de degustar um menu especial de jantar preparado com muito carinho pela nossa 

equipe com o melhor da culinária paraense. 

Antes de dormir, não deixe de subir ao deck e passar alguns minutos observando o céu estrelado e os 

sons da floresta. 

 

3° dia Alimento da Amazônia: o processo de produção da farinha 

Neste dia conheceremos uma típica casa de farinha e o processo de produção dos alimentos derivados 

da mandioca que são indispensáveis na mesa das populações da Amazônia. Um conhecimento milenar 

encontrado em toda a região norte. 

Nossa última tarde será em mais uma linda praia a beira do Arapiuns. 

À noite, prepare-se para nosso jantar especial de despedida! Faremos uma tradicional piracaia: peixe 

assado na brasa na praia em um cenário muito especial! Prepare-se! 

Pernoite a bordo. 

 

 

 



 

4° dia Alter do Chão 

Durante café da manhã a bordo, navegaremos retornando para a vila de Alter do Chão, parando ainda 

para um último banho de despedida. 

Almoçaremos a bordo antes de desembarcar na vila e, em horário adequado, traslado para aeroporto ou 

hotel. Fim dos nossos serviços. 

 
 

   

INCLUI 

 Traslados terrestres (Hotel em Santarém ou Alter do Chão/Barco/Aeroporto de Santarém ou 
Hotel); 

 03 noites de hospedagem em cabines suítes com ar condicionado; 

 Pensão completa durante navegação (café da manhã, almoço, lanche e jantar); 

 Bebidas (água mineral, sucos, refrigerantes, cervejas e caipirinhas); 

 Passeios e taxas comunitárias de visitação; 

 Anfitrião Turismo Consciente a bordo; 

 Kit de amenities biodegradáveis; 

 Ao fim do dia passeio em lancha para assistir ao pôr do sol com brinde de espumante (Chandon) 
e possibilidade de avistar os botos – Exclusividade para clientes Just Tur; 

 Seguro Viagem. 

 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 
 

  Amazônia Paraense - 4 dias 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 7.923,00 BRL 7.143,00 BRL 5.337,00 

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

CONDIÇÕES:  
 
Validade: até 07/09/2021; 
Crianças: Até 03 anos free, a partir de 04 anos paga como adulto sendo a segundo ou terceira 
pessoa na cabine; 
Check-in: 08h  
 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Em consonância com a deliberação normativa nº 
161 de 09 de Agosto de 1985, da Embratur, em caso de desistência após assinatura do contrato 
de viagem, serão retidos: com até 31 dias de antecedência, 10% do valor total a titulo de despesas 
operacionais; entre 30 e 21 dias anteriores ao embarque, será retido 20% do valor do pacote; 
após os 20 dias anteriores ao embarque, 80% do valor do pacote. 
 
Notas importantes: 
Calendário de saídas previstas para 2021: 
03 a 06 de Junho de 2021 
04 a 07 de Setembro de 2021 | Independência 
Viagens compartilhadas em grupos de até 16 passageiros em datas fixas 

O Ministério da Saúde recomenda (não obrigatório) a vacinação da febre amarela para todos os 

viajantes acima de 09 meses de idade que entram em zonas endêmicas no Brasil, como a região 

amazônica; 

Por se tratar de um itinerário em meio à natureza, os atrativos e percurso estão sujeitos à 

alteração de acordo com o nível do rio, garantindo a segurança e conforto dos viajantes; 

A observação de animais em seu hábitat natural é uma atividade que depende de diversos fatores 

(e sorte!). Desta forma, não podemos garantir antecipadamente o avistamento de nenhuma 

espécie; 

O embarque no primeiro dia do roteiro acontece a partir das 08h00, por isso é necessário que 

chegue em Santarém ou na Vila de Alter do Chão pelo menos um dia antes do início da navegação; 

Considerando as atividades no último dia do roteiro, indicamos que o voo de retorno a partir do 

Aeroporto de Santarém seja após às 15h00; 

As cabines possuem uma cama viúva (1,92 x 1,11) e uma cama de solteiro (1,87 x 0,80) em estilo 

beliche, acomodando até 3 pessoas. Para maior comodidade e conforto, indicamos o máximo de 

02 adultos por cabine, com a possibilidade de um terceiro passageiro criança; 

Adicional para Cabine Master com maior espaço, cama king size (2,03 x 1,95) e janelas 

panorâmicas: 10% sob a tarifa por pessoa; 



 

Em caso de navegações com número inferior a 6 passageiros, poderemos, ocasionalmente, 

substituir a embarcação por uma menor, mantendo, contudo, a mesma estrutura, características 

e conforto. 
 

 

 
 

  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 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões  

 
 

  INFORMAÇÕES 

 

 

 


