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Viagens promocionais  
 
São viagens de 3 noites com no máximo 8 pessoas, com 
tudo incluso: transporte em lancha rápida desde Manaus 
(ida e volta), hospedagem, alimentação e todos os 
passeios. Abaixo você encontra mais informações. 
 
Confira as datas disponíveis: 
 
Março: 4 a 7/03 
 
Abril: 1 a 4/04 (Páscoa) 
 
Maio: 29/04 a 02/05 (Dia do Trabalho) 
 
Junho: 3/06 a 6/06 (Corpus Christi) 
 
Setembro: 4 a 7/09 (Independência) 
 
Outubro: 9 a 12/10 (Nossa Senhora / Dia das Crianças) 
 
Novembro: 30/10 a 02/11 (Finados) 
 
 

Valores 
 
1 Pessoa em quarto exclusivo – R$ 2.390 
2 Pessoas dividindo o quarto – R$ 3.980 (R$1.990 por pessoa)  
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Pacote  
Mapinguari  

 

 

 

Conhecida pela imensa biodiversidade e por ser a maior 
floresta tropical do planeta, a Amazônia é o destino certo para 
quem deseja fazer uma viagem inesquecível e fora do 
comum.  

A Poranduba oferece uma vivência única dentro da Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, a 65 quilômetros 
de Manaus, fora do circuito turístico de massa. O acesso se dá 
exclusivamente de barco, em uma viagem que dura uma 
hora e meia a partir de Manaus em lancha rápida. Está incluso 
o transporte, a hospedagem, as refeições e todos os passeios. 

O pacote Mapinguari celebra um dos seres que habitam o 
imaginário amazônico: é um espírito protetor da floresta com 
a forma de um imenso macaco (ou bicho preguiça, 
considerado seu ancestral), cheio de pêlos e com uma 
grande boca na barriga, que devora aqueles que prejudicam 
a natureza. O Mapinguari é um dos personagens da 
Poranduba, as histórias fantásticas contadas a séculos na 
Amazônia. 

3 Noites 
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 Neste pacote você viverá experiências autênticas, com os 
melhores atrativos da região. Estão inclusos passeios como a 
trilha da nascente, canoagem na floresta alagada, passeio 
noturno de barco, nascer do sol e praia. 

Aqui você terá a oportunidade de se conectar com a 
natureza, respirar ar puro, conhecer um pouco da cultura 
ribeirinha, aproveitar a magia das águas mornas do Rio 
Negro e se deslumbrar com a abundância amazônica. É uma 
região com poucos insetos ou animais perigosos, pode vir 
sem medo.  

Nossos programas acontecem 
dentro de pequenas 
comunidades ribeirinhas, 
conhecidas por sua 
hospitalidade, onde você irá 
ter a tranquilidade que 
merece. A hospedagem é feita 
em confortáveis suítes, com 
ventiladores em todos os 
quartos. A preparação dos 
alimentos prioriza 
ingredientes regionais, com 
deliciosos peixes de água doce.   

 Os programas geram renda 
para as famílias locais e incluem um fundo de 
desenvolvimento comunitário. Sua viagem colabora com a 
qualidade de vida das comunidades e com a conservação da 
floresta.  
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Programação detalhada 
  

DIA 1    

Tarde: Boas vindas – Apresentação da Comunidade 

Noite: Passeio Noturno de Barco 
  
 
DIA 2  
Manhã: Trilha Leve 
Tarde: Praia Alta (durante a Cheia: março a setembro) ou 
Praia do Iluminado (durante a Seca - setembro a março) 
 

DIA 3  
Manhã: Trilha da Nascente 
Tarde: Canoagem 

 
DIA 4   
Manhã: Nascer do Sol e Pesca (opcional) 
Tarde: Banho de rio e retorno para Manaus 
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O que inclui: 

• Transporte desde 
Manaus, ida e volta   

• Hospedagem durante 
os dias de viagem 

• Todas as refeições 
• Todos os passeios 

descritos no programa 
 

O que não inclui: 
 

• Passagem aérea 
 

• Bebidas alcoólicas 
 


