BELÉM, ILHA DO MARAJÓ
E ALTER DO CHÃO
Saída: 19

OUTUBRO 2022
10 dias e 09 noites

19/10 – PORTO ALEGRE / BELÉM
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com
destino a Belém. Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre.

20/10 - BELÉM
Café da manhã. Saída para conhecer a capital do Pará em veículo
climatizado e panorâmico pela cidade velha, com paradas nos
atrativos, visitação interna e panorâmica por principais bairros da
cidade. Destaque para o Marcado Ver o Peso, um dos mercados mais
antigos do Brasil, inaugurado em 1625, é considerado uma das
maravilhas do estado. Continuação pelo Complexo Feliz Lusitânia
(Forte do Presépio, Igreja da Sé e Igreja de Santo Alexandre, Museu de
Arte Sacra), Polo Joalheiro, Basílica de Nazaré e Praça da República.
Retorno ao hotel e hospedagem.

21/10 - BELÉM / ILHA DO MARAJÓ – VISITA A FAZENDA TÍPICA
Café da manhã. Em horário oportuno, saída para o Porto de Belém para
embarque em transporte fluvial com destino ao Porto de Soure com
duração em média de 2h. Traslado até o hotel e tempo livre para
almoço. À tarde, saída com destino à fazenda típica do Marajó. No local
são contempladas vegetação de campos alagados, criação de búfalos e
trilha ecológica com apreciação da fauna local, além de algumas
espécies de animais silvestres como a capivara e o bicho preguiça,
bem como um dos símbolos da região: o pássaro guará. Saída da
fazenda ao pôr-do-sol. Retorno ao hotel e hospedagem.

22/10 - ILHA DO MARAJÓ - SOURE
Café da manhã Pela manhã, saída da pousada até o porto para passeio
de barco passando por igarapés e vegetação típica de manguezal.
Seguiremos para a Praia de Pesqueiro e tempo livre para almoço e para
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aproveitar a praia. Continuação do passeio na cidade de Soure. Neste
passeio são visitados os principais pontos atrativos da cidade,
destacando o Centro, o Mercado Municipal, Igreja da Consolação, Casa
de Artesanato Arte Mangue Marajó, atelier do artesão Ronaldo Guedes,
artista contemporâneo, que reproduz peças baseadas nas diversas etnias
que habitam Marajó, além de peças em madeira coletada nas praias e
manguezais. Visita ao Curtume, com artesanato com couro de búfalo,
onde se acompanha todo o processo de fabricação. Retorno ao hotel no
final da tarde. Noite livre. Hospedagem.

23/10 - ILHA DO MARAJÓ/BELÉM
Café da manhã. Manhã livre. No início da tarde, traslado em veículo
climatizado com destino ao Porto de Camará para embarque em
transporte fluvial regular (sujeito a alteração de horário) até o Porto de
Belém (Duração: 2 horas). O roteiro poderá haver alteração de ordem de
passeios de acordo com as condições climáticas ou variações de maré
Traslado até o hotel. Hospedagem.

24/10 - BELÉM/SANTAREM / ALTER DO CHÃO
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado para embarque em voo
com destino a Santarem. Chegada ao aeroporto de Santarém e visita da
cidade, em veículo climatizado pela cidade, com destaque para o Porto,
Mercado Municipal, Catedral Nossa Sra. Da Conceição, Centro Cultural,
lojas de Artesanato e Praça do Mirante. Prosseguimento até Alter do
Chão. Hospedagem.

25/10 - ALTER DO CHÃO / SERRA DA PIRAOCA E PONTA
DO CURURU
Café da manhã. Manhã livre para aproveitar o hotel. Pela tarde, saída para
visita ao centro e praia da vila e travessia do Lago Verde em lancha (tipo
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rabeta) até a Ilha do Amor, principal praia de Alter do Chão. Seguiremos
então para uma caminhada em direção a Serra da Piroca, principal
elevação da região onde há vegetação de cerrado. Inicia-se uma subida
íngreme de aproximadamente 1 hora de caminhada até chegar-se ao topo
da serra, que proporciona uma visão panorâmica de toda a paisagem: o
Rio Tapajós, o Lago Verde, o Rio Amazonas ao norte e Alter do Chão ao
Sul (para os que não quiserem fazer a trilha, o tempo é livre na praia). No
final da tarde, navega-se pelo Rio Tapajós até a Ponta do Cururu para
contemplação do pôr-do-sol com os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa.
Retorno ao hotel. Hospedagem.

26/10 - LAGO VERDE, PONTA DE PEDRAS E PONTA DO JARI
Café da manhã. Após, o café da manhã início da travessia do Lago Verde.
Navegaremos pelo grandioso rio Tapajós e pelo Canal do Jari por
aproximadamente 2 horas. Chegaremos à ponta do Jarí, canal natural de
ligação entre o rio Tapajós (águas claras) e o Amazonas (águas barrentas).
A ponta do Jarí é uma várzea, que na época da cheia se torna alagada. Com
sorte poderemos avistar preguiça, macaco, iguana, botos e várias espécies
de pássaros. Antes de partir para a praia de Ponta de Pedras, faremos um
desvio para contemplar as Vitórias Régias. Chegamos então em Ponta de
Pedras, e enquanto aguardamos nosso almoço, a dica é tomar um
bem-vindo banho de rio. No final da tarde rumamos para o Lago Preto,
que, ao contrário do nome, possui águas cristalinas. Mais um irrecusável
banho de rio. Na volta fazemos uma parada no Cururu, para com sorte,
apreciar um belo por do sol. Retorno para o hotel.

27/10 - VISITA A COMUNIDADE DE JAMARAQUA
Café da manhã. Pela manhã, em horário pré-determinado, sairemos para
visita à comunidade de Jamaraquá, localizada dentro da Floresta
Nacional de Tapajós. O acesso pode ser feito terrestre ou marítimo (à
definir) conhecendo as praias de Pindobal ou Aramanaí. A comunidade
faz parte do projeto de apoio ao manejo florestal sustentável da Amazônia
e o passeio propicia ao visitante conhecimento sobre a utilização dos
recursos naturais pelas populações ribeirinhas. A comunidade vive da
produção de farinha de mandioca, feijão e arroz para subsistência. O
couro ecológico, artesanal e desenvolvido na comunidade, é a nova fonte
de renda. Durante a visita é possível conhecer todo processo de
transformação do látex em produtos ecologicamente correto. Visitamos
as praias de Cajutuba para banhos ao final da tarde. Retorno para Alter do
Chão, com chegada prevista para às 20h00. Pernoite em Alter.

28/10 - ALTER DO CHÃO / SANTARÉM / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, saída do hotel em direção a
Santarem para embarque em voo com destino a Porto Alegre, com
conexões. Chegada e ... até a próxima viagem!
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VALORES POR PESSOA
PARCELAMENTO Entrada – R$ 2530 + 9 x R$ 638
À VISTA R$ 7730 + taxas R$ 120

SUPL. SINGLE R$ 1195
Valores para referência, o pagamento deve ser feito em reais ao câmbio do
dia do fechamento.
Bagagem – R$ 240,00 (1 mala de 23 kg em todos os trechos)

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS)
Voo
Azul 4026
Azul 4840
Azul 4432
Azul 4445
Azul 2640
Azul 2921

Partida
Porto Alegre
Campinas
Belém
Santarém
Belém
Campinas

Chegada
Campinas
Belém
Santarém
Belém
Campinas
Porto Alegre

Horário de partida/chegada
Qua 19/out 05:20 07:05
Qua 19/out 08:15 11:40
Seg 24/out 12:30 13:55
Sex 28/out 04:05 05:25
Sex 28/out 08:00 11:30
Sex 28/out 13:00 14:45

HOSPEDAGEM
Belém HOTEL PRINCESA LOUÇÃ ou similar
Soure-Ilha do Marajó HOTEL MARAJÓ ou similar
Alter do Chão HOTEL BELO ALTER ou similar

VALOR INCLUI:
Passagem aérea desde Porto Alegre
Seguro saúde – assistência de viagem
• 3 noites de hospedagem em Belém com café da manhã
• 2 noites de hospedagem em Soure-Ilha do Marajó com café da manhã
• 4 noites de hospedagem em Alter do Chão com café da manhã
• Traslados em Belém
• City Tour em Belém
• Transporte em veículo climatizado hotel/Porto de Belém/hotel
• Passagens Belém/Soure/Belém (Lancha)
• Transporte em veículo climatizado porto/hotel/porto em Soure
• Passeio à fazenda típica do Marajó
• Passeio de Barco na praia
• City Tour em Soure
• Traslados em Santarém
• City Tour em Santarém
• Transporte em veículo climatizado Santarém/Alter do Chão/Santarém
•
•
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Passeio ao centro e praia da vila
Passeio de barco para Serra da Piroca e Ponta do Cururu
• Passeio de barco para Lago Verde, Ponta das Pedras e Ponta do Jarí
• 1 almoço
• Visita a Comunidade de Jamaraquá
• Taxas nas comunidades
• Assistência de guia local (português) nos passeios
• Guia acompanhante Paralelo 30 Turismo para um grupo de no mínimo
15 pessoas
•
•

CONDIÇÕES GERAIS:
ILHA DE MARAJÓ:
- A estrutura disponível na Ilha de Marajó é rústica. Não possui grandes opções de hotéis ou
grandes estruturas de passeios, o que mantém a preservação da Ilha e a comunidade local;
- O transporte fluvial utilizado é uma embarcação de linha regular (navio ou lanchas), de
responsabilidade das empresas que administram as linhas Belém/Marajó/Belém;
Outras observações:
- A programação poderá ser alterada mediante condições climáticas, variações de maré,
mudanças de horário das embarcações ou fluxo de passageiros nos passeios;
- Os horários de passeios e traslados serão confirmados após as 18h00 do dia anterior
ao serviço.

BAGAGEM
Limites: É permitido 01 bagagem até 10kgs com a dimensão máxima de 158 cm por
pessoa. Não garantimos o embarque de volume excedente e havendo custos extras, serão
de responsabilidade do passageiro.

RECOMENDA-SE:
•
•
•
•

Utilizar roupas leves;
Sandália tipo papete;
Chapéu ou boné;
Repelente;
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