Vivejar
Santarém – Rios Tapajós e Arapiuns – 5d4n

Santarém – Rios Tapajós e Arapiuns
O roteiro “Santarém (PA): rios Tapajós e Arapiuns”, que foi elaborado para visitantes que
desejam conhecer o ambiente e o modo de vida tradicional na Amazônia.
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

•

Dia 2: Alter do Chão

•

Dia 3: Alter do Chão / Visitando as comunidades Urucureá e Anã

•

Dia 4: Visitando comunidades Anã e Atodi

•

Dia 5: Visitando comunidade Atodi / Volta para Santarém

•

Dia 6: Partida de Santarém

Destaques
•

Floresta Amazônica

•

Comunidades Tradicionais

•

Oficinas de Artesanato

•

Gastronomia

•

Praias de Agua Doce

•

Melhores épocas para viajar: de maio a junho, de agosto a novembro

Foto: Ana Gabriela Fontoura / Estação Gabiraba
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Itinerário Dia a Dia
•

Dia 1: Chegada em Santarém

Visitando: Santarém e Alter do Chão
Chegada no aeroporto em Santarém e transfer para o hotel em Alter do Chão. Acomodação no
hotel (em apartamentos duplos). Tempo livre para descansar e relaxar.
•

Refeições: Não inclusas

Foto: Ana Gabriela Fontoura / Estação Gabiraba

Dia 2: Alter do Chão
Visitando: Vila de Alter do Chão
Café da manhã e dia livre para visitar a vila de Alter do Chão. Pernoite no hotel.
•

Refeições: Não inclusas

Dia 3: Alter do Chão
Visitando: Comunidade Urucureá / Comunidade
Anã
Café da manhã. Navegação em pequena
embarcação regional fretada, saindo de Alter do
Chão com destino à comunidade de Urucureá, no rio
Arapiuns. Lanche durante a navegação. O almoço
(incluso) será servido no barco. Apresentação de
artesanatos feitos em fibra de tucumã e visita à
comunidade de Urucureá. De lá, navegaremos até a
comunidade de Anã, com lanche servido à bordo.
Acomodação na pousada comunitária de Anã (em
redes). Jantar (incluso) e pernoite na comunidade.
•

Foto: Ana Gabriela Fontoura / Estação Gabiraba

Refeições: Café da Manhã, Almoço e Jantar;
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Dia 4: Comunidade Anã e Comunidade Atodi
Visitando: Comunidade Anã e Comunidade Atodi
Café da manhã no restaurante comunitário. Visita ao projeto de criação de peixes remando em
canoas regionais; e ao projeto de manejo de abelhas nativas sem ferrão. Lanche e conversa com
lideranças comunitárias. Almoço (incluso) no barco e depois navegação para a comunidade
Atodi. Lanche na pousada comunitária de Atodi, apresentação do processo de produção da
farinha de mandioca e jantar (incluso). Pernoite no barco (em redes).
•

Refeições: Café da Manhã, Almoço e Jantar;

Foto: Ana Gabriela Fontoura / Estação Gabiraba

Dia 5: Comunidade Atodi / Volta ara Santarém
Café da manhã no barco e trilha na floresta (Trilha dos
Castanheiros), com lanche servido durante a caminhada,
parada num igarapé para nadar e trecho final remando
em canoa no igapó. Almoço (incluso) à bordo.
Navegação de volta à Santarém. Chegada em Santarém
e transfer para o hotel. Jantar de despedida (incluso) em
Santarém.
•

Refeições: Café da Manhã, Lanche, Almoço e
Jantar;

Foto: Ana Gabriela Fontoura /
Estação Gabirada
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Dia 6: Partida de Santarém
Café da manhã, check-out do hotel até às 12h e transfer para o aeroporto.
•

Refeições: Café da Manhã;

O Roteiro Inclui:
•

Transporte: transfer terrestre aeroporto/hotel/aeroporto e barco regional fretado
entre Alter do Chao e comunidades e das comunidades de volta para Santarém.

•

Hotel: Acomodação em apartamentos duplos em Alter do Chão (2 noites); em redes
nas comunidades (2 noites) e em apartamentos duplos em Santarém (1 noite).

•

Alimentação: de acordo com a programação (5 cafés da manhã, 3 almoços, 3 jantares,
e lanches), outras alimentações não citadas não estão incluídas.

•

Atividades de Ecoturismo.

•

Condutores Locais.

•

Anfitriã Vivejar.

•

Taxa de contribuição para as Associações e Cooperativas locais.

•

Seguro de Viagem.

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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