Vivejar
Monte Alegre 4d3n

Monte Alegre: patrimônio natural e pinturas rupestres
Neste roteiro vocês terão oportunidade de experimentar uma viagem diferente, não somente
agradável e lúdica, mas também educativa, autêntica, responsável e interativa, baseada na
partilha cultural e na geração de benefícios para as comunidades locais.

Itinerário
•

Dia 1: Chegada em Santarém / Monte Alegre [D]

•

Dia 2: Visita ao Parque Estadual de Monte Alegre [BL]

•

Dia 3: Monte Alegre / Santarém / Alter do Chão

•

Dia 4: Checkout e volta às cidades de origem [B]

Destaques
•

Floresta Amazônica

•

Comunidades Tradicionais

•

Cidade Histórica

•

Pinturas Rupestres

•

Gastronomia

•

Praias de Agua Doce

•

Melhores épocas para viajar: de maio a junho, de agosto a novembro
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Itinerário Dia a Dia
Dia 1: Chegada em Santarém
Visitando: Santarém e Monte Verde
Chegada em Santarém até às 12h. Traslado do aeroporto para o porto da cidade. Embarque para
Monte Alegre, na lancha que sai de Santarém às 16h. Chegada em Monte Alegre por volta de
19h, jantar (incluso) e pernoite em apartamento duplo em hotel do centro da cidade.
•

Refeições: Jantar

Foto: Tiago Silveira - MTur

Dia 2: Monte Verde
Visitando: Parque Estadual de Monte Alegre
De manhã cedo, após o café da manhã, saída para
o Parque Estadual de Monte Alegre, com carro
traçado (4 x 4) e guia local acompanhando a visita
às serras, pinturas rupestres e cavernas da região.
O percurso da cidade para o Parque tem duração
de 50 minutos, dirigindo em estrada não asfaltada
(de chão). Os principais pontos a serem visitados
são: o Painel de Pintura, a Pedra do Pilão e a
caverna onde foram feitas escavações
arqueológicas. Almoço (incluso) na comunidade do
entorno do Parque. Retorno à cidade por volta de
15h. Tempo livre e pernoite no hotel.
Refeições: Café da Manhã e Almoço;
Foto: Ana Gabriela Fontoura – Estação Gabiraba
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Dia 3: Monte Alegre / Santarém / Alter do Chão
Visitando: Centro de Santarém e Vila de Alter do Chão
Saída da lancha às 5h40 do porto de Monte Alegre para Santarém. Chegada em Santarém por
volta de 9h30. Traslado do porto para a vila de Alter do Chão, passando de carro pelo centro de
Santarém. Chegada em Alter do Chão, após 45 minutos de viagem de carro até lá e acomodação
no hotel em apartamento duplo. Dia livre na vila e pernoite em apartamento single no hotel.
•

Refeições: não inclusas;

Foto: Ana Gabriela Fontoura – Estação Gabiraba

Dia 4: Santarém / Cidades de Origem
Check-out do hotel em Alter do Chão até às 12h e traslado do hotel ao aeroporto, para
embarque com destino às cidades de origem.
•

Refeições: Café da Manhã;

Foto: Ana Gabriela Fontoura / Estação Gabirada
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O Roteiro Inclui:
•

Transporte terrestre em Santarém (no trecho aeroporto/porto/Alter do
Chão/aeroporto).

•

Transporte terrestre em Monte Alegre para visita ao Parque Estadual de Monte
Alegre.

•

Transporte fluvial em lancha regular de linha no trecho Santarém / Monte Alegre /
Santarém.

•

Hospedagem em Monte Alegre (02 noites), do dia 1 ao dia 3, em apartamento duplo
em hotel na área central da cidade.

•

Hospedagem em Alter do Chão (01 noite), do dia 3 ao dia 4, em apartamento duplo
em hotel na vila.

•

Alimentação: sendo 03 cafés da manhã (do dia 2 ao 4) e 01 almoço (no dia 2).
Qualquer despesa extra com alimentação (biscoito, bebidas, etc.) será feita por conta
dos visitantes.

•

Participação em todas as visitas e atividades programadas com os guias e condutores
locais.

•

Anfitriã Vivejar.

•

Seguro de Viagem.

•

Brinde de boas vindas.

O Roteiro Não Inclui:
•

Refrigerantes e bebidas alcoólicas.

•

Transporte aéreo (passagens aéreas).

•

Atividades e passeios extras quando a programação for livre.

•

Qualquer outro serviço não descrito no programa acima.

Observações:
•

O roteiro pode sofrer alterações a qualquer momento de acordo com condições
climáticas ou por motivos de força maior.

•

Regras de cancelamento e devoluções conforme deliberação normativa nº 161 de 09
de Agosto de 1985 da Embratur: 90% até 31 dias do início da viagem; 80% de 21 a 30
dias do início da viagem; 0% a 80% a menos de 20 dias do início da viagem.
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O que levar:
•

Roupas leves para caminhar;

•

Roupa de banho;

•

Sandálias confortáveis;

•

Kit de medicamentos próprios;

•

Óculos de sol;

•

Protetor solar;

•

Repelente;

•

Sombrinha ou capa de chuva;

•

Caderneta de anotações;

•

Máquina fotográfica;
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