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Conforto, sustentabilidade, 
qualidade de serviço e 
aventura na Amazônia. 
Tudo no M/V Desafio. 

A melhor maneira de explorar a 
Amazônia! 



O M/V Desafio é um barco único no estilo veleiro na Amazônia 
brasileira. Construído com madeira maciça, o Desafio é um barco 

muito forte, seguro, além de bonito e muito confortável.  
 

Aqui você pode ver um pouco do estilo do M/V Desafio, um barco 
que te levará para uma viagem inesquecível! 



CONSTRUÇÃO 

• Veleiro brasileiro com 33 metros e 3 mastros 

• Reconstruído e reconhecido pelas Autoridades Portuárias 
Brasileiras 

• Madeira maciça 

• Casco de madeira 

• Cozinha totalmente equipada 

• Ar-condicionado em cabines e demais dependências 

• VHF, SSB, Radar, Som ambiente a bordo 

• 2 motores de 250 HP cada 

• 2 geradores de 60 kWh 

• Tanques de combustível com capacidade de 10.000 litros 

• Tanque de água potável com capacidade de 15.000 litros 

• Equipamento de segurança  

• 2 canoas de excursão com motores de 40HP 

• O M/V Desafio cumpre todas as normas de segurança 

atuais para embarcações de turismo, conforme a Marinha 
Mercante  

do Brasil  

• Cabines: 3m de largura x 3m cumprimento 



CARACTERÍSTICAS DO BARCO 
• Acomodação em cabines individuais com conforto e ar-condicionado 

• Alimentação: 3 cafés da manhã, 2 almoços e 3 jantares 

• Beber água no barco é cortesia 

• Idiomas a bordo: português, inglês e espanhol 

• Outros idiomas: sob consulta 

• Guia de selva a bordo, especializado em ecologia amazônica, para 
excursões de barco, trilhas e expedições em canoa 

• o restaurante é panorâmico e totalmente climatizado 

• Possui um Solarium  e um Bar no Deck 



ACOMODAÇÕES 
• 12 cabines  
• 06 cabines duplas na ponte principal (externas) 
• 06 cabines duplas na ponte inferior (internas) 
• Todas as cabines possuem banheiro privativo e: 
 Ducha e amenidades 
 Guarda-roupa 
 Iluminação indireta 
 Ar-condicionado com controle individual e equipamento de segurança  
 



CABINE COM BUNK BEDS (9m2) 



BANHEIRO PRIVATIVO 



BANHEIRO PRIVATIVO 



CABINE COM CAMAS TWIN (9m2) 



O Cruzeiro Maguari 



4 dias / 3 noites 

De quinta a domingo 

Partida: 14:00h de Manaus 

Chegada: 11:00h em Manaus 

 

Pensão completa:  
3 cafés da manhã 

2 almoços  
3 jantares 

 

Todas as excursões incluídas 



Dia a dia a bordo do  
M/V Desafio 



1º Dia: Quinta-feira 
Embarque no M/V Desafio às 14:00h no píer em 
Manaus. Uma vez a bordo, nosso guia naturalista e 
poliglota dará as boas-vindas com um breve discurso 
sobre o veleiro Desafio, e sobre a Amazônia, para 
brindar nossos convidados com uma visão ampla 
sobre a floresta tropical enquanto é servido um 
coquetel com sucos de frutas da região, além de 
petiscos preparados com ingredientes amazônicos.  
Durante o coquetel, nosso guia abordará temas 
relativos à fauna-flora, fatos históricos de Manaus e 
consciência ecológica, Nossa tripulação se 
encarregará de fazer o check-in dos hóspedes e de 
colocar as malas nas suas respectivas cabines.  
Acomodação e tempo para descanso. Iniciamos a 
navegação com destino a ‘Três Bocas’, localizada no 
Arquipélago de Anavilhanas, o maior arquipélago 
fluvial do mundo com seus  lagos, ilhas, igarapés e 
igapós. Com o barco devidamente atracado, o jantar a 
bordo será servido. Após o jantar, aproveite um 
agradável passeio de canoa motorizada para 
reconhecimento do local, oportunidade de escutar os 
sons noturnos da selva.  
(Refeição incluída: jantar) 



2º Dia: Sexta-feira 
Hoje o despertar é bem cedo, às 05:30h, para se 
admirar o amanhecer na selva e o canto dos pássaros 
em sua diversidade. Retorno ao barco para o café da 
manhã, iniciando a navegação com destino ao Rio 
Cueiras.  
 
Embarque em nossas canoas motorizadas para um 
pequeno passeio pelo rio até chegar em terra firme 
onde realizaremos uma caminhada para observar a 
flora e fauna regional, beber água de um cipó (planta 
local) e escutar o eco produzido pelas imensas 
árvores amazônicas.  
 
Retorno ao barco. Almoço a bordo, continuando a 
navegação até a comunidade indígena ‘Terra Preta’, 
cuja visita é uma oportunidade de conhecer o modo 
de vida e os hábitos dos índios desse povoado. 
Retorno ao barco e reinício da navegação com destino 
a ‘Jaraqui’. Jantar a bordo. 
 
(Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar) 



3º Dia: Sábado 
Café da manhã. Navegaremos em direção a 
‘Acajatuba’, vilarejo de ribeirinhos. No caminho, 
parada no flutuante ‘Recanto dos Botos’ onde 
teremos a oportunidade de interagir e desfrutar da 
alegria dos botos, e alimentar o famoso peixe 
‘Pirarucu’, conhecidos como o bacalhau amazonense.  
 
Retorno ao barco.  
 
Almoço a bordo.  
 
Reinício da navegação em direção ao lago ‘Janauari’.  
 
Jantar a bordo.  
 
Após o jantar, percorremos os igarapés em busca de 
jacarés e outros animais noturnos com lanternas. 
 
(Refeições incluídas: café da manhã, almoço e jantar) 



4º Dia: Domingo 
Café da manha e saída em canoas motorizadas para 
visitar as vitórias-régias, magníficas e gigantes plantas 
aquáticas típicas da região amazônica.  
 
Retorno ao barco e início da navegação até o famoso 
fenômeno natural conhecido como ‘Encontro das 
Águas’ onde as águas escuras do Rio Negro se 
encontram com as barrentas águas do Rio Solimões e 
não se misturam, seguindo juntas por mais de 4 km, 
formando o Rio Amazonas.  
 
Tempo para filmar e fotografar este fenômeno e logo 
continuar a viagem de retorno a cidade de Manaus, 
com chegada prevista para às 11:00h. 
 
(Refeição incluída: café da manhã) 



Embarque no 
M/V Desafio 



Sua casa pelos 
próximos 4 dias 



Aqui você vai 
descansar 



Tomar banho de sol 
e se refrescar 



Aqui você tem aventura 
com segurança 



Você pode nadar sem 
medo 



A Natureza é a sua 
melhor companhia 



E os animais os seus 
melhores amigos 



Testemunhe um pôr do 
sol indescritível 



E aprecie refeições saborosas e criativas 



Aqui você dorme com conforto e segurança, 
ouvindo nada mais que o som da floresta. 



Descubra a Amazônia a bordo do M/V Desafio. 

A melhor escolha para explorar a Amazônia! 



www.mvdesafio.com.br 


