
 
 

IBEROSTAR GRAND AMAZON – SOLIMÕES (3 NOITES) 

 

Dia 1 (sexta-feira) 

15:00 – Check in no porto de Manaus 

18:00 - Partida - Navegação pelo Rio Solimões. 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. 

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

Dia 2 (sábado) 

Café da manhã continental ou no restaurante. 

08:00 - Visita a uma casa de Caboclo (população local) na região do Lago Janauacá para conhecer seu modo 

de vida, costumes e os cultivos da população local. 

Após retornar do tour, refeição leve no terraço entre 12:00 e 15:30 e almoço no restaurante Kuarup 

disponível entre 13:00 e 14:30. 

16:00 - Pesca de piranha na região de Manaquiri. 

16:00 - Passeio de lancha na região de Manaquiri. Observação da fauna e flora local. 

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

21:30 – 22:30 - Passeios em lachas para avistar jacarés e escutar os sons noturnos na região de Manaquiri. 

 

Dia 3 (domingo) 

Café da manhã continental ou no restaurante. 



 
 
05:45 – 07:00 - Despertar da Amazônia. Passeio matinal em lanchas na região Manacapurú, aves e uma 

bela paisagem iluminada pelo nascer do sol. 

08:00 - Passeio de lancha por Igarapés (cursos de água estreitos) e Igapós (floresta inundada), na região 

de Manacapurú, onde se pode observar as atividades dos habitantes e pescadores locais. 

08:00 - Caminhada na Selva na região Manacapurú. 

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 lanchas por Igarapés e Igapós na região do Lago Janauarí. Visita na região em 

um flutuante com a possibilidade de adquirir artesanato local. 

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

 

Dia 4 (segunda-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 

 

Nota: Os roteiros acima podem ser operados tanto a nível de individual ou grupo. Podem ser “alargados” 

de acordo com a disponibilidade e budget dos clientes, de forma que também ficam mais confortáveis as 

visitas e menos “corridos”. 


