AmazonPará
Turismo
SUA AGÊNCIA DE TURISMO RECEPTIVA NA AMAZÔNIA

Quem somos

AmazonPará iniciou suas atividades em 2014 buscando dar ao turista a alternativa
de conhecimento e qualidade em serviços estratégicos de turismo, evidenciando a
região Amazônica. Na região onde o cenário natural é repleto de florestas e rios, o
eco turismo encontra locais de infindável beleza e prontos a serem
experimentados, a AmazonPará tem muitas opções e pacotes para quem quer
usufruir esse encanto.

I I

I

Passeios em Belém

CITY TOUR ENCANTOS DO PARÁ

Após o café da manhã iremos conhecer um pouco dos Encantos do Pará, iniciaremos com uma leve
caminhada pelo Mercado do Ver-O-Peso, referência histórica, econômica e cultural do Estado do Pará, é
composto por praças e prédios tombados como: Mercados de Peixe e Municipal de Carne, Solar da Beira
e portos de chegada e saída de mercadorias e pessoas. Seguiremos para o centro histórico, o Complexo
Feliz Lusitânia - marco inicial da cidade de Belém, formado pelo Forte do Presépio e Casa das Onze
Janelas, e em seu entorno temos Catedral da Sé e Igreja de Santo Alexandre. Em seguida visitaremos o
parque Mangal das Garças. Finalizaremos o passeio com uma visita no Espaço São José Liberto.
RETORNO AO HOTEL.
Inclui: Transporte / Guia de Turismo.
Não Inclui: Ingressos em museus ou parques.
Saída: 08h30min (Terça e Quintas somente pela manhã )
Duração: 03h30min
Valores:
R$ R$ 170,00 Por Pessoa (Min 02 a 05 pessoas)

CITY TOUR EM ICOARACI

Neste passeio iremos conhecer Icoaraci que fica distante aproximadamente 18 km do centro de Belém
por via rodoviária, é reconhecido como um dos principais pólos de produção artesanal de cerâmica do
Estado do Pará, reproduzindo a cultura marajoara e tapajônica, por meio das cerâmicas produzidas no
bairro do Paracuri. Durante o passeio à vila de Icoaraci, teremos a chance de ver o trabalho em todas as
etapas da produção do artesanato, além de facilidades de compra. Após ter se encantado com a
criatividade de nossos artesãos, nada como provar uma água de coco à beira da orla ou parada para
almoço, se o passeio for pela parte da manhã (água de coco ou almoço não incluso).
Inclui: Transporte / Guia de Turismo.
Não Inclui: despesas pessoais, alimentação e outros que não esteja especificada
como incluso
Saída: 9h00 (segunda a Sexta) somente pela manhã
Duração: 04h mini de 02 pessoas
Valor R$ 170,00 por pessoa

CITY TOUR BELÉM - FULL DAY
Após o café da manhã iremos conhecer um pouco dos Encantos do Pará, iniciaremos com uma leve caminhada pelo o parque
naturalístico Mangal das Garças. Depois seguiremos para o Mercado do Ver-O-Peso, síntese histórica, econômica e cultural do
Estado do Pará,, conhecendo um pouco das nossas frutas, ervas amazônicas, Solar da Beira e Mercado de Peixe. Em seguida
iremos para o centro histórico - Complexo Feliz Lusitânia - marco inicial da cidade de Belém, com o Forte do Presépio e Casa
das Onze Janelas e em seu entorno temos a Catedral da Sé e Igreja de Santo Alexandre.
PARADA PARA ALMOÇO ( ALMOÇO NÃO INCLUSO)
(14:00h-TARDE) Continuaremos a programação conhecendo o suntuoso Teatro da Paz, símbolo do período áureo da borracha
na Amazônia. Em seguida faremos uma visita no Espaço São José Liberto. Finalizaremos a programação na Basílica Santuário
de Nossa Senhora de Nazaré, de estilo neoclássico e eclético.
Inclui: Transporte com água mineral, Assistência de Guia de Turismo-Idioma português.
Não inclui: ingressos nos demais espaços visitados, despesas pessoais ou alimentação
Início: 08:30h Término: 17:00h - aproximadamente
Saídas: Quartas sextas e sábados)
Valor por pessoa R$ 300,00
Roteiro poderá sofrer ajustes para o melhor desempenho da programação. Caso algum espaço esteja fechado, ele poderá ser
substituído por outro atrativo turístico. Sendo assim, a AmazonPará Turismo se reserva ao direito de fazer alterações na ordem
da programação para melhor execução do roteiro

OBSERVAÇÕES IMPORTENTES

Roteiro poderá sofrer ajustes para o melhor desempenho da programação.
Caso algum espaço esteja fechado, ele poderá ser substituído por outro
atrativo turístico. Sendo assim, a AmazonPará Turismo se reserva ao direito
de fazer alterações na ordem da programação para melhor execução do
roteiro

II

PASSEIOS FLUVIAIS

BELÉM AO PÔR DO SOL
A tarde sairemos em direção a Estação das Docas, complexo gastronômico e de lazer, na beira da Baía do
Guajará, onde
embarcaremos num passeio fluvial ( duração de 01:30h) em pleno Pôr do Sol. Diante de dois cenários tão
diferentes e harmônicos entre si, a estrutura urbana e a vida ribeirinha, é palco para um excelente passeio
com música regional, onde a dança do Carimbó, típica do Estado do Pará reflete ao visitante parte da
cultura e alegria amazônica. Depois do passeio fluvial, tempo para jantar (jantar não incluso). RETORNO
AO
HOTEL.
Inclui: Transfer Hotel/ Estação das Docas /Hotel / e Ingressos para
passeio de barco Saída: 17h00 (terça a domingo) Término 21:00h
Saída confirmada com mínimo de 10 pessoas
Valor R$ 130,00 por pessoa, min de 02

ILHAS DE BELÉM (FUROS)
Passeio pelo Rio Guamá que banha a cidade de Belém e, é um dos formadores da Baia do Guajará. Durante
o passeio percorremos os furos (canais naturais) e igarapés (pequenos rios no interior da mata),
prosseguiremos com uma caminhada na localidade de Boa Vista do Acará, para observação da flora da
amazônica e o dia-dia das populações ribeirinhas.
Inclui: Transporte*/Guia de Turismo / Passeio fluvial / Caminhada Ecológica.
Saídas: a partir de 08h30min e 14h30min (segunda, quarta e sexta)
Duração: 03:30H
*Hotéis fora do centro sob consulta
Saída confirmada: com mínimo de 02 pessoas
Recomendações: levar roupas adequadas para atividades externas, tênis, sandálias (para relaxar no barco)
, boné, repelente, protetor solar, dinheiro em espécie para compras nestes locais—não aceitam cartão de
crédito.
Valor R$ 270,00 por pessoa, min de 02

ILHAS DE BELÉM (FUROS E IGARAPÉS COM ALMOÇO)
Após traslado nos hotéis, embarque para percorrermos o rio Guamá e Acará, onde você terá
oportunidade de ver as atividades comerciais dos ribeirinhos, que chegam das ilhas com seus
pequenos barcos carregados de peixes, frutas e legumes para serem comercializados nos pequenos
portos da orla fluvial de Belém. É possível ver de perto este exótico mundo de cores e sons e, depois
das passagens dos furos do Maracujá e Benedito, faremos uma caminhada para conhecer o
ambiente ribeirinho
e seu habitante local, o caboclo, seu relacionamento com o rio, sua casa, o porto, o acesso a terra, a
roça, assim como a belíssima vegetação local que se destaca por grandes exemplares de árvores
como: seringueira, andiroba, palmeiras como o açaízeiro e buritizeiro, e a majestosa samaumeira.
Almoço incluído durante o passeio, em restaurante típico
na beira do rio. Retorno para Belém e traslado para os hotéis.
Inclui: Transporte*/Guia de Turismo / Passeio fluvial / Caminhada
Ecológica/ Almoço regional (exceto bebidas).
Saídas: a partir de 08:15H (terça, quinta, sábado e domingo). Duração: 06:00H
*Hotéis fora do centro sob consulta Minimo de 4 pessoas
Valor R$ 500,00 por pessoa

RIVER TOUR COMBÚ EXPRESSO
A ilha do Combú é uma área de preservação ambiental-APA e está localizada às margens do rio Guamá,
é caracterizada pelo ecossistema de várzea da floresta amazônica. Durante o passeio fluvial poderemos
apreciar o habitat das comunidades ribeirinhas, e parar na Casa do Chocolate para conhecer o processo
de fabricação e degustação do famoso chocolate artesanal da Amazônia. Horário de Saída: a partir de
08:15h dos hotéis ( embarque : 09:00h)
Duração do passeio: aproximadamente 03:00h
Inclui: Transfer Hotel / Porto/ Hotel e passagens de barco e ingresso na
Casa do Chocolate- com degustação.
Saídas: segundas sextas, sábados e domingo
R$ 260,00 por Pessoa(Min de 02)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Todos os nossos passeios fluviais estão sujeitos a alterações nos trajetos, devido às
peculiaridades de nossa região como clima e marés. Sendo assim, a agência se
reserva ao direito de fazer alterações nos descritivos acima.
RECOMENDAÇÕES :
Levar roupas adequadas para atividades externas, tênis, sandália (para relaxar no
barco), boné, repelente, protetor solar, dinheiro em espécie para compras.

III
PRAIAS AMAZÔNICAS

ILHA DE MOSQUEIRO
A ilha de Mosqueiro pertence a Belém e é circundada por mais de 17 km de praias de água doce e com
ondas de rio que mais parecem de mar. O nome tem origem na técnica de "moqueio" praticado pelos os
índios nativos para conservarem a caça e o peixe. Faremos este roteiro todo por via rodoviária,
atravessando no caminho a ponte "Sebastião R. de Oliveira" de 1.485 metros, que liga a ilha ao continente.
Lá, conheceremos a ‘’Vila’’ e Praça Matriz, local oportuno para experimentarmos uma tradicional
tapioquinha da ilha. O passeio reserva um tempo para banho de praia e almoço (almoço não incluso).
Inclui: Transporte / Guia de Turismo.
Não Inclui: despesas pessoais, alimentação e outros que não esteja especificada como incluso
Saída: 08h (segunda Quarta e Sábado)
Duração: 07h
Valor
R$ 300,00 Por pessoa, min de 2

ENCANTOS DE SALINAS
Às 05:30h haverá o transfer Hotel em Belém com destino à cidade de Salinas, via rota turística Belém
Bragança. Chegada prevista pelo fim da manhã, e iniciaremos um tour pelo centro da Cidade,
conheceremos a praia da Curvina. Em seguida, seguiremos para a Praia do Atalaia com parada para
almoço (almoço não incluso) e banho. As 15h iniciaremos viagem com destino a Belém. Retorno ao hotel
em Belém. Fim de nossos serviços.
Inclui: Transfer Hotel ou Residência (Centro de Belém)/ Salinas (Centro
de Belém)/ Hotel ou Residência (Centro de Belém)/; Tour em Salinas;
Transporte Executivo Privativo.
Não Inclui: Gastos com despesas extras; • Gastos com alimentação,
bebidas e outros que não esteja mencionado como incluso.
min de 02 pessoas
R$ 450,00 por pessoa( min de 02 pessoas)

ILHA DE ALGODOAL 1 DIA (PRINCESA DO ATRÂNTICO)
Às 05:00h haverá o transfer Hotel em Belém com destino à vila de Marudá, Em seguida, atravessaremos
em embarcações regionais para a Ilha de Algodoal, onde sairemos para conhecer as belezas das praias
paradisíacas e do famoso Lago da Princesa, com seus encantos. Parada para almoço (refeição não inclusa ).
As 15:00h retorno com destino a
Belém.
Inclui: Transfer Traslado Hotel / Marudá/ Hotel
Travessia de barco ( regional) Marudá/ Ilha de Algodoal /Marudá
Assistência de Condutor durante todo o percurso.
Não inclui: Gastos com despesas extras; Traslado em charretes, Gastos
com alimentação, bebidas e outros que não esteja mencionado como
incluso.
Valor a partir de R$ 760,00 Por pessoa,
saída com no min 03 paxs

ILHA DE ALGODOAL - BELEZA DO ATLÂNTICO (02 DIAS/ 01 NOITE)
1º Dia- Belém / Ilha de Algodoal - Às 08:00hs haverá o transfer Hotel em Belém com destino à vila de
Marudá. Parada para almoço (refeição não inclusa). Em seguida, atravessaremos em embarcações
regionais para a Ilha de Algodoal, onde faremos o transfer do porto à pousada em charretes ( único meio
de transporte não motorizado autorizado na ilha). Check In na pousada. .Tour pela Vila de Algodoal.
Finalizaremos com a apreciação do pôr-do-sol na praia.
Pernoite no Hotel.
2º Dia- Algodoal - Após café da manhã, sairemos para conhecer as belezas das praias paradisíacas e do
famoso Lago da Princesa, com seus encantos. Às 12:00h após check out no Hotel, haverá o transfer de
Algodoal para Marudá. Parada para almoço (refeição não inclusa). Em seguida iniciaremos viagem com
destino a Belém. Fim de nossos serviços.
Pacote Inclui: Transfer Traslado Hotel ou Residência (Centro de Belém) / Marudá/ (Centro de Belém);
Travessia de barco (regional) Marudá/ Ilha de Algodoal / Marudá; 01 diária de Hospedagem de acordo
com o apartamento escolhido, com café da manhã servido no restaurante do hotel. Hospedagem- tipo
Pousada; Traslado em charretes (único meio de transporte não motorizado autorizado na ilha) Porto
Algodoal / Pousada / Porto Algodoal; Assistência de Condutor durante todo o percurso.
Não Inclui: Gastos com despesas extras; Gastos com alimentação, bebidas e outros que não esteja
mencionado como incluso
A Partir de R$1.400,00 por pessoa em apt duplo

IV

ILHA DE MARAJÓ

MARAJÓ EXPRESSO – SOURE 01 DIA
A PARTIR DE 06:00H haverá o traslado do hotel para o porto. Embarque às 07:00h ( horário pode variar de
acordo com a escalada da embarcação do dia) com destino ao Marajó, chegada no Porto Camará prevista
para 09:30h aproximadamente, faremos um percurso de carro (cerca de 30 km) até a cidade de Soure,
com a programação iniciando com montaria em búfalo na fazenda Araruna, e ao fim será servido um
lanche. Prosseguiremos com um Tour panorâmico em Soure. E por fim uma visita na paradisíaca praia do
Pesqueiro, onde teremos um tempo para banho e almoço (não incluso). Às 13:00hs sairemos com destino
ao Porto Camará ( distante cerca de 30 km) para embarque em navio/ lancha / ferry boat ( de acordo com a
escala da embarcação do dia) com destino a Belém. Chegada prevista para o fim da tarde/ início da noite.
Transfer até o hotel. Fim dos serviços.
SAÍDAS: (Terças, Quartas, Sextas e Sábados)
Solicitar reserva com até 72h de antecedência ( devido garantir as passagens Belém/Marajó)
INCLUI: Traslado em Belém ( Hotel/ Porto/ Hotel) ; Transporte Fluvial- de acordo com a escala da
embarcação do dia, passeios descritos na programação.
Valor R$ 780,00 Por pessoa confirma saída (Min 02)

MARAJÓ EXPRESSO- SALVATERRA ( 01 DIA )

A partir das 06:00h inicia os pick ups nos hotéis para o Porto de Belém. Às 07:00h acontece o embarque
com destino ao Marajó. Chegada prevista às 09:00h. Iniciaremos a programação na Unidade de Turismo
Rural Açai Nativo- UTRAN, onde faremos a montaria em búfalo e conheceremos a Toca do Açai. Em
seguida faremos um tour pelo Centro e Orla de Salvaterra.
Continuaremos a programação na belíssima Praia Grande, onde teremos um tempo para banho e almoço.
Às 13:00h saída em direção ao porto Camará para embarque com destino a Belém, chegada previstas às
16:30h. Transfer até o hotel. Fim dos serviços.

Inclui: Traslado em Belém (Hotel/Porto/Hotel);Transporte fluvial (Lancha rápida) Belém/Marajó/Belém,
Passeios descritos na programação e assistência de condutor local no Marajó.
Saída com no mínimo de 02 pessoas
2 pessoas R$650,00 (Por pessoa)
3 pessoas R$ 600,00 (Por pessoa)

EXCURSÃO CARABAO ( 02 DIAS/ 01 NOITE)
01º DIA- BELÉM / MARAJÓ
A partir de 06:00H o transporte estará nos hotéis para iniciar o traslado até o porto. Às 07:00h haverá o
embarque em lancha com destino ao vilarejo de Camará ( Marajó), onde haverá o traslado até o município de
Soure . Haverá uma pequena pausa para o Check In no hotel e em seguida iniciaremos a programação na ilha
visitando uma fazenda tipicamente marajoara, onde haverá a programação de montaria em búfalos e ao fim
será servido um lanche. Continuaremos a programação na vila de pescadores onde a praia do Pesqueiro é o
destaque com seus coqueiros, dunas, barracas e areia branca., aqui teremos um tempo para banho e almoço
na praia ( almoço não incluso) . Às 15h aproximadamente finalizaremos a programação com um tour na cidade
de Soure com visita aos principais pontos da cidade incluindo Curtume (Centro de Processamento do
Artesanato do Couro de Búfalo) e a produção da cerâmica. Retorno ao hotel. Noite Livre.
02º DIA- MARAJÓ / BELÉM
Manhã Livre. E em horário previamente agendado haverá o traslado do hotel em Soure para o Porto Camará.
Embarque às 14:00h com destino a cidade de Belém. Chegada prevista para as 16:30h aproximadamente.
Traslado até o Hotel em Belém. Fim dos serviços
Valores:
R$ 1.770,00 1 pessoa (apto sigle)
R$ 1.160,00 por pessoa em (apto duplo)
R$ 920,00 por pessoa em (apto triplo)

EXCURSÃO ARUÃS (03 DIAS / 02 NOITES)
1º DIA – BELÉM / SALVATERRA-JOANES/ SOURE Às 06:00h haverá o traslado do hotel para o porto. Embarque às 07:00h com
destino ao Marajó, chegada no Porto Camará prevista para 08:30h aproximadamente, e em seguida iremos conhecer a Vila de
Joanes com suas históricas ruínas do período da ocupação jesuítica na Ilha. Teremos um tempo para almoço e banho.
Continuaremos a programação no município de Salvaterra, onde faremos um tour pelos seus principais pontos turísticos e
faremos uma curta travessia pelo rio Paracauary onde do outro da lado da margem do rio localiza-se a cidade de Soure. Traslado
até o Hotel. Noite Livre. Sugestão: jantar no Restaurante Delícias da Nalva.
2º DIA-SOURE Após café da manhã, sairemos para conhecer a cidade de Soure, com um tour pelo seu centro e paradas no
Curtume e Casa do Artesão (locais que trabalham o beneficiamento do couro de búfalo e produção da arte ceramista Marajoara
respectivamente). Seguiremos para conhecer uma fazenda tipicamente marajoara, onde teremos as seguintes atividades:
passeio de canoa à remo pelo igarapé do Tucumanduba, desembarque na praia do Goiabal, travessia do manguezal em uma
trilha suspensa e retorno montado em búfalos. Dependendo da maré a programação poderá ser feita em sentido inverso.
Continuaremos a programação na praia do Pesqueiro onde teremos uma pausa para almoço e banho, e finalizaremos na praia da
Barra Velha.
Retorno a hotel. Noite Livre.
3º DIA-SOURE/PORTO CAMARÁ-BELÉM Manhã Livre. A partir de 12h haverá o traslado para o porto Camará. Embarque com
destino a cidade de Belém, chegada prevista no final da tarde 16:30 de acordo com o fluxo da maré. Desembarque no porto de
Belém e traslado até o hotel. Marajó
Inclui: traslado em Belém e Marajó(Hotel/Porto/Hotel), Transporte fluvial-lancha rápida
(Belém/Camará/Belém), Passeios privativos em Joanes, Salvaterra e Soure, Passeio na fazenda
São Jerônimo, 02 diárias de hospedagem com café da manhã em Hotel/ Pousada categoria turística.
Valor 1 pessoa R$ 2.225,00 (apto single)
Valores por pessoa em apto duplo R$ 1.830,00
Valores por pessoas em apto triplo R$ 1.550,00

MARAJÓ EXCURSÃO MARUANASES (03 DIAS/02 NOITES)
1˚ Dia– Belém - Ilha de Marajó – Joanes– Salvaterra - Soure Às 06hs haverá o traslado privativo do hotel para o porto. Embarque
às 07hsh com destino ao Marajó, chegada no Porto Camará prevista para 08:00h aproximadamente, e em seguida iremos
conhecer a Vila de Joanes com suas históricas ruínas do período da ocupação jesuítica na Ilha. Teremos um tempo para almoço e
banho. Continuaremos a programação no município de Salvaterra, onde faremos um tour pelos seus principais pontos turísticos
e faremos uma curta travessia pelo rio Paracauary onde do outro lado da margem do rio localiza-se a cidade de Soure. Traslado
até o Hotel. Noite Livre. Sugestão: jantar no Restaurante Delícias da Nalva
02º DIA- Soure- Tour em Soure/ Praia da Barra Velha/ Praia do Pesqueiro Após café-da-manhã, iniciaremos a programação com
um Tour na cidade de Soure, visitando seus principais atrativos turísticos, onde conheceremos a Casa do Artesão e o CURTUME(Centro de Processamento do Artesanato do Couro de Búfalo), que respectivamente dispõe de artesanatos em cerâmicas,
sementes e couro. Continuaremos a programação visitando as praias da Barra Velha e do Pesqueiro, com parada para banho e
almoço. Retorno ao hotel. Noite Livre. Sugestão: Jantar no Restaurante Solar do Bola
03º DIA- Soure - Montaria Fazenda Araruna/ Porto Camará/Belém Após café-da-manhã, teremos a programação de montaria em
búfalo, ao fim degustaremos um delicioso lanche. A partir de 12h haverá o traslado para o porto Camará. Embarque com destino a
cidade de Belém, chegada prevista no final da tarde 16:30 de acordo com o fluxo da maré. Desembarque no porto de Belém e
traslado até o hotel.Fim da programação.
Inclui: traslado em Belém e Marajó (Hotel/Porto/Hotel), Transporte fluvial-lancha rápida
( Belém/Camará/Belém), Passeios em Joanes, Salvaterra e Soure, montaria em búfalo, 02 diárias de
hospedagem com café da manhã na Pousada Maruanases.
Valor 1 pessoa apto single R$ 2.100,00
Valor por pessoas em apto Duplo R$ 1.550,00
Valor por pessoas em apto Triplo R$ 1.200,00

EXCURSÃO SABOR MARAJOARA 03 DIAS /02 NOITES
01˚ DIA – Belém/Ilha de Marajó- Tour em Soure/ Almoço Regional/Praia da Barra Velha/Jantar de Boas Vindas Traslado hotel –
porto, a partir de 06hs. Chegada ao porto para embarque com destino à Ilha de Marajó – o maior arquipélago fluviomarinho do
Planeta, em uma viagem de aproximadamente 2h. Chegada Traslado ao Hotel. Após o check in, Início da programação com um
Tour na cidade de Soure, visitando seus principais atrativos turísticos, onde conheceremos a Casa do Artesão e o CURTUME(Centro de Processamento do Artesanato do Couro de Búfalo), que respectivamente dispõe de artesanatos em cerâmicas,
sementes e couro. Parada para almoço regional (almoço incluso). Após a pausa do almoço, continuaremos a programação
visitando a praia da Barra Velha de beleza exuberante e vegetação de manguezais de grade porte. Retorno ao Hotel. A noite
haverá um jantar regional (jantar incluso). Retorno ao Hotel
02º DIA- Soure- Queijaria Mironga/ Praia do Pesqueiro/ Fazenda Araruna Após ao café-da-manhã , iremos visitar a fazenda e
queijaria Mironga onde faremos uma curta caminhada pela fazenda para apreciar os aspectos da fauna e flora marajoara, e em
seguida teremos uma explicação sobre a história da fazenda e sua produção de queijo e ao fim poderemos degustar a produção de
laticínios a partir do leite de búfala : queijo tradicional e temperado, manteiga e doce-de-leite acompanhados de torradas, suco e
café. A programação continua na praia do Pesqueiro onde teremos tempo para banho e almoço (almoço não (ncluso) . No retorno
faremos uma parada na Fazenda Araruna para passeio e montaria em búfalo, ao fim será
servido um lanche marajoara. Retorno ao hotel. Noite livre.
03˚ DIA – Soure- Salvaterra/ Joanes/ Porto Camará/ Belém Após café-da-manhã Check-out no hotel e travessia para
Salvaterra, onde faremos um tour pelos seus principais pontos turísticos e seguiremos para a Vila histórica de Joanes, onde
encontraremos ruínas do período da colonização jesuítica no Marajó. Parada para banho e almoço
(almoço não incluso). Às 12:30h seguiremos para o Porto Camará para embarque com destino a Belém.
Chegada prevista para o fim da tarde, seguido de traslado ao hotel ( hotel não incluso). Fim dos nossos
Valor 1 pessoa R$ 2.700,00 (apto single) /
Valor por pessoas R$ 1.660,00, (apto Duplo)
Valor por pessoas R$ 1.580,00 (apto Triplo)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA TODOS OS
PASSEIOS PARA A ILHA
D E M A R A J Ó.
Levar pouca bagagem para facilitar a locomoção na Ilha (preferência mochilas ou
malas pequenas), levar óculos escuro, repelente, protetor solar, boné, roupas
leves e calçados confortáveis, levar dinheiro em espécie devido à dificuldade com
compras com cartão de crédito e bancos na ilha que podem ficar fora do ar devido
as dificuldades com a internet. Todos os nossos passeios estão sujeitos a
alterações nos trajetos, devido às peculiaridades de nossa região como clima ,
marés, escala das embarcações, fazendas e outros. Sendo assim, a AmazonPará
Turismo se reserva ao direito de fazer alterações na ordem da programação para
melhor execução do roteiro.

INFORMAÇÕES PARA RESERVA

Por e-mail (receptivo@amazonparaturismo.com.br)
Informar passeio desejado
Número de pessoas
Hotel em Belém
Responsável pela reserva
Número do celular para contato

POLÍTICAS DE CHD- CRIANÇAS
• 00 a 02 anos – FREE acompanhados de 02 adultos
• 03 a 06 anos – 50 % da tarifa- acompanhados de 02 adultos. A partir de 07 anos será
considerado adulto.
• Só serão aceitos CHD’s nos passeios acompanhados de seus responsáveis

