
 
 

 

IBEROSTAR GRAND AMAZON  - RIO NEGRO (4 NOITES) 

 

 

 

Dia 1 (segunda-feira) 

Check-in no Porto de Manaus. Partida. Navegação pelo Rio Negro. Pôr do sol no deck superior com música 

clássica. Coquetel de boas-vindas oferecido pelo capitão com apresentação dos equipamentos a bordo e 

procedimentos de segurança no Salão Lua. Jantar de boas-vindas no restaurante Kuarup. 

 

Dia 2 (terça-feira) 

Café da manhã continental ou no restaurante. 

08:00 – 10:00 - Caminhada em trilhas na região dos Igarapés (cursos estreitos de água) de Jaraqui, com 

palmeiras e árvores altas que são muito importantes para os povoados locais, algumas delas são usadas na 

fabricação de casas e seus troncos e folhas tem grande valor medicinal, poderemos observar flores e frutas 

dependendo da estação. 

08:00 – 10:00 - Passeios de lancha pela região de Igarapés de Jaraqui. 

Após retornar de um dos tours, refeição leve no terraço entre 12:00 e 15:30 e almoço no restaurante Kuarup 

disponível entre 13:00 e 14:30.  

16:00 – 18:00 - Passeios em nossas lanchas entre as ilhas da região de Três Bocas fazem parte do segundo 

maior arquipélago fluvial de água doce do mundo. A vegetação das ilhas se reflete nas águas escuras, 

produzindo um cenário ambiental surreal e encantador, ideal para fotos fantásticas. Nas margens dos canais 

podem ser vistas orquídeas, bromélias, tucanos e araras. 



 
 

 

 

20:00 – 21:30 - Jantar no restaurante Kuarup. 

21:30 – 22:30 - Passeios em lanchas para avistar jacarés e escutar os sons noturnos da região de Três 

Bocas. 

 

Dia 3 (quarta-feira) 

Café da manhã continental ou no restaurante. 

08:00 – 10:00 - Caminhada em trilhas na região do Igarapé Trincheira e visita aos Botos Cor-de-Rosa em 

Novo Airão. Trilhas em cipós, palmeiras e árvores grandes muito importantes para o modo de vida do povo 

local, algumas delas são usadas para construção de suas casas, os cascos e as folhas usadas com propósito 

medicinal, podemos ver flores e frutos dependendo da época do ano.  

08:00 – 10:00 - Passeio de lancha pela região de Igarapés de Trincheira. Às margens do rio encontra-se 

um lindo e alto dossel, é um lugar muito calmo e agradável para tirar fotografias de paisagem. Visita aos 

Botos Cor-de-Rosa em Novo Airão. 

Após retornar de um dos tours, refeição leve no terraço entre 12:00 e 15:30 e almoço no restaurante Kuarup 

disponível entre 13:00 e 14:30. 

16:00 – 18:00 - Visita a uma comunidade indígena no Rio Cuieiras para conhecer a escola, o posto de 

saúde, a casa de farinha (produção de farinha de mandioca) as moradias e as plantas cultivadas desta 

população. Oportunidade para adquirir artesanato local. 

20:00 – 21:30 - Jantar no restaurante Kuarup. 

 

 



 
 
Dia 4 (quinta-feira) 

Café da manhã continental ou no restaurante. 

05:45 – 07:00 - Despertar da Amazônia. Passeio matinal em lanchas na região Rio Ariaú, onde podem ser 

vistas aves e uma bela paisagem iluminada pelo nascer do sol. Despertar no Amazonas.  

08:00 – 10:00 - Passeios em lanchas pelos Igarapés e lagos da região do Rio Ariaú. As águas desta região 

são claras e a fauna é rica, podemos ver macacos, preguiças e aves (como o gavião Belo e Martim pescador). 

08:00 – 10:00 - Pesca de Piranha na região do Rio Ariaú. 

Após retornar de um dos tours, refeição leve no terraço entre 12:00 e 15:30 e almoço no restaurante Kuarup 

disponível entre 13:00 e 14:30. 

 

 

14:30 – 18:30 - Passeios em lanchas na região do Tupé. Região muito bonita onde podemos observar em 

período de seca 

a formação de praias com areias finas e brancas, e disponibilizamos passeios com paradas para mergulho 

no Rio Negro. 

19:45 – 21:30 - Jantar de gala no restaurante Kuarup. 

 

Dia 5 (sexta-feira) 

Café da manhã continental ou no restaurante. 

06:00 – 06:30 – Encontro das Águas 

08:00 – Chegada ao porto de Manaus 

08:00 – 08:30 – Saída e Desembarque 

 

FIM DO CRUZEIRO 


