
CONFORTO
O M/V Desafio oferece o conforto de uma 
viagem predefinida em grupo, e a satisfação do 
descobrimento pessoal. Aconchegante o 
suficiente para que todos sejam tratados pelo 
primeiro nome, nossos passageiros se sentem 
em casa no coração da Amazônia.

SEGURANÇA
Nossos anfitriões especializados têm o prazer de 
mostrar aos viajantes cada detalhe da vida 
selvagem, a flora, as inundações e as chuvas 
torrenciais de novembro a março, assim como a 
interessante Amazônia de níveis de água mais 
baixos durante o restante do ano.

CONSTRUÇÃO
Um grande veleiro brasileiro com 36 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 290 HP cada
• 2 geradores de 60 kWh
• Tanques de combustível com capacidade de 
10.000 litros
• Tanque de água potável com capacidade de 

O Barco 15.000 litros
• Telefone por satélite
• Equipamento de segurança 
• 2 canoas de excursão com motores de 40HP
• Manutenção geral uma vez ao ano
• 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 comprimento

CARACTERÍSTICAS
• Acomodação em cabines individuais com 
conforto e ar-condicionado
• Alimentação: 3 cafés da manhã, 2 almoços e 3 
jantares
• Água mineral 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

ACOMODAÇÕES
12 cabines divididas em 06 cabines duplas na 
ponte principal (externas), e 06 cabines duplas 
na ponte inferior (internas), todas com banheiro 
privativo e:
• Ducha e amenidades
• Guarda-roupa
• Iluminação indireta
• Ar-condicionado com controle individual e 
equipamento de segurança 
• Restaurante panorâmico climatizado
• Solarium e bar

Sun deck Upper deck Low deck
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M/V DESAFIO
NAVEGANDO PELA AMAZÔNIA POR MAIS DE 25 ANOS

www.mvdesafio.com.br

amazon@mvdesafio.com.br
+55 (92) 3633 8644  |  9601 9645 Manaus

M/V DESAFIO

Editado em fevereiro de 2015

Contacte o seu agente de viagens



Um cruzeiro de 4 dias e 3 noites, 
visitando o incrível arquipélago de 
Anavilhanas | Quinta a Domingo

Dia 1 | Quinta-feira
BEM-VINDOS À AMAZÔNIA
Embarque no M/V Desafio às 14:00h no píer 
em frente ao Tropical Hotel Manaus. Uma vez a 
bordo, nosso guia 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 e petiscos. Acomodação e 
tempo para descanso. Iniciamos a navegação 
com destino a ‘Três Bocas’, localizada no 
Arquipélago de Anavilhanas. Jantar a bordo. 
Após o jantar, aproveite um agradável passeio 
de canoa motorizada para reconhecimento do 
local, oportunidade de escutar os sons 
noturnos da selva. (Refeição: jantar)

Dia 2 | Sexta-feira 
AS ILHAS DE ANAVILHANAS
Às 05:30h, saída para admirar o amanhecer na 
selva e o canto dos pássaros em sua 
diversidade. Retorno ao barco para o café da 
manhã. Saída em canoas motorizadas para um 
passeio pelo rio com parada em terra firme. 
Caminhada por uma trilha sensacional por 
onde se observa a flora e a fauna regional. 
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. Jantar a 

MAGUARI 
Dia 3 | Sábado 
EXPLORANDO O RIO
Café da manhã. Navegaremos em direção ao 
vilarejo de ‘Acajatuba’. 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’ para viver outra excitante 
experiência, a pesca de piranha, o temido 
peixe amazônico. Jantar a bordo. Após o jantar, 
percorremos os igarapés em busca de jacarés 
e outros animais noturnos com lanternas. 
Retorno ao barco. (Refeições: café da manhã, 
almoço e jantar)

Dia 4 | Domingo 
ENCONTRO DAS ÁGUAS
Café da manha e saída em canoas 
motorizadas para visitar as vitórias-régias, 
magníficas e gigantes plantas aquáticas. 
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. Continuação da viagem de 
retorno a cidade de Manaus, com chegada 
prevista para às 11:00h. (Refeição: café da 
manhã)

O BARCO DOS SEUS SONHOS! 
Conforto, sustentabilidade, qualidade

de serviços e Aventura
na Floresta Amazônica.

Tudo em um – tudo no M/V Desafio!

Até o final das primeiras horas a bordo, os 
passageiros do M/V Desafio se sentirão em 
casa, bem no coração da Amazônia. O 
cruzeiro sai de Manaus, capital do Estado 
do Amazonas, uma cidade na selva que 
prosperou durante o auge do ciclo da 
borracha, no século passado. A viagem 
tem duração de quatro dias, e visita o 
Arquipélago de Anavilhanas, o maior 

arquipélago fluvial do mundo com seus 
"igarapés" (canais de rios permanentes), e 
"igapós" (canais de rios não permanentes). 
Devido às suas águas ácidas, mosquitos 
são praticamente inexistentes. Desfrute de 
todas as atividades na selva, bem como da 
rica cozinha amazônica servida no 
restaurante panorâmico do barco Desafio!

*Illustration: Marcelo Casé | Safra7 

bordo. (Refeições: café da manhã, almoço e 
jantar)

FIM DO PASSEIO

• A melhor maneira para descobrir a Amazônia!

Cabine Interior Single US$ 2410,00

Cabine Exterior Single US$ 2976,00

Cabine Interior Dupla US$ 1605,00

Cabine Exterior Dupla US$ 1984,00

• Charter disponível para grupos de amigos e família. Melhor opção de charter na Amazônia.

VALIDADE 01 Janeiro 2015 | 17 Dezembro 2015

- Preço por pessoa em US$ -   

Março
05

Maio
14 & 28

Abril
02, 16 & 30

Julho
09 & 23

Agosto
06 & 20

Junho
11 & 25

Outubro
01, 15 & 29

Novembro
12 & 26

Setembro
03 & 17

• SAÍDAS GARANTIDAS • 
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