
 
 
CLIENTES:  

DATA:  

QUANTIDADE DE PAX:  

CONTATO AMZ (nome/tel): Adhara / 11 997030906 

 

Dia 1  
08:00 Embarque e navegação para o Rio Arapiuns. 
10:00 Chegada na praia Ponta do Icuxi para o banho de batismo no Rio Arapiuns. 
Manhã livre na praia. 
12:30 Almoço. 
Tarde livre. 
16:00 Navegação até a comunidade de Anã.  
16:30 Visita ao projeto MELIPOMEL – Criação de abelhas sem ferrão em Anã. 
17:30 Visita ao projeto MUSA (Mulheres Sonhadoras em Ação) de criação de tambaqui. 
Essa visita e projetos são muito legais para vocês conhecerem as pessoas de lá. O lago de Anã é 
muito lindo também para andar de canoa e/ou standups. Vocês também vão conhecer a 
pousada e o projeto de turismo. 
19:30 Jantar 
Pernoite no abrigo de Caracaraí ou Ponta Grande, há 1 hora de navegação de Anã.  
 
DIA 2  
07:30 - 10:00 Café da manhã e praia de Caracaraí ou Ponta Grande. 
12:30 Almoço 
14:00 Embarque e navegação para a comunidade de São Marcos. 
Tarde livre de São Marcos. Atrativos: igarapé maravilhoso, venda de artesanato de cestaria. 
17:00 Embarque e navegação para a comunidade de Atodi (1h30 de navegação). 
19:00 Jantar e pernoite no barco em Atodi. 
 
 
DIA 3  
07:30 - 10:00 Café da manhã no barco. 
09:30 Caminhada de aproximadamente 4 horas (11km) na Trilha dos Castanheiros, na floresta 
primária e banho no igarapé de águas cristalinas e argila branca medicinal. 
13:30 Almoço no barco.  
15:00 Visita à casa de farinha. Aprenda a incrível tecnologia milenar para fazer farinha, tucupi, 
tapioca e tudo o mais que se tira da mandioca.  
17:00 Navegação ao pôr do sol para a Ponta do Toronó.  
 



18:30 Jantar 
Pernoite na Ponta do Toronó. 
 
DIA 4 
07:30 - 10:00 Café da manhã no barco. 
Manhã livre na praia. 
12:00 almoço  
14:00 Navegação para a comunidade de Urucureá. 
15:00 Visita a comunidade de Urucureá para ver o trabalho do grupo de artesãos Tramas e 

Cores de cestaria e pigmentação natural, premiado por design sustentável. 

19:30 jantar  
Pernoite na praia de Urucureá. 
 
DIA 5  
03:30 - 07:30 Navegação para a FLONA, no rio Tapajós. 
07:30 Chegada na FLONA. 

07:30 - 10:00 Café da manhã no barco. 
8:45 - 13:45 Trilha com guias locais da comunidade de Jamaraquá, na floresta primária para ver 

a Samaúma (árvore gigante). 

13:30 Almoço 

16:00 Visita a lojinha da comunidade de artesanato de couro ecológico (látex retirado dos 

seringais locais). 

17:00 Passeio de canoa pelo igarapé (rio de água cristalina, que nasce no meio da floresta e 

desemboca no rio principal) e igapó (floresta alagada). 

19:30 jantar  
Pernoite na ponta o Maguari. 
 
 

DIA 6  

07:30 - 10:00 Café da manhã no barco. 
Manhã livre na Ponta do Maguari 

Visita a lojinha de produtos de látex  

12:00 almoço e navegação para a ponta do Cajutuba 

Tarde livre no Cajutuba 

16:00 Ida para a ponta do Muretá, onde provavelmente botos Rosa e Tucuxi aparecem 

espontaneamente para compor o lindo cenário do pôr do sol. 

19:00 Após o pôr do sol, chegada em Alter do Chão. 

 

 

 

 



INCLUI 

 

● 1 anfitrião AMZ 

● Hospedagem em barco durante 6 dias e 5 noites. 

● Roupa de cama e toalhas nos quartos  

● Tripulação experiente  

● Cozinheira(s) 

● Lancha de apoio  

● Alimentação (café da manhã, lanches, almoço e jantar com sucos naturais e sobremesa) 

● Passeios descritos no roteiro com guias locais e taxas comunitárias 

● Equipamentos de praia 

● Roteiro impresso 

● Guia de dicas de Alter do Chão 

● Assessoria online pré viagem 

● Logística e produção 

● Assistência 24hrs durante a viagem 

● Fundo Social (veja no texto abaixo) 

 

 

 

Opcional 

 

● Bar man 
● Bebidas alcoólicas (cerveja Cerpa Gold ou Tijuca e Caipirinhas de frutas e cachaça e/ou 

outras) 
● Kit de higiene biodegradável 
● Jantar na praia 
● Transfer da pousada até o porto - ida e volta 
● Rede para levar para casa 
● Hospedagem em Alter 
● Transfer aeroporto - pousada 

 
 

 

NÃO INCLUI 

● Passagens aéreas 

● Passeios e despesas extras, que não estão descritos no roteiro. 

 

 

VALOR POR PESSOAS: 



Número mínimo de passageiros: 

Validade do orçamento:  

 

 

 

 

 

A AMZ é uma produtora de experiências especializada na Amazônia. Nós cuidamos de toda a 

viagem com carinho e amor. Nossa expertise é pensar na melhor forma de você viver a 

Amazônia e realizá-la. Para isso fazemos o atendimento, elaboração do roteiro, desenho de 

logística, produção e pós produção, temos os melhores fornecedores. Este trabalho representa 

30% em cima dos custos da sua viagem. Os restantes 67% vão para comunidades e 

fornecedores e 3% vai para o fundo social, que ajuda a AMZ a trabalhar com o desenvolvimento 

local. Veja nossas ações no site! 

 

 

WWW.AMZPROJECTS.COM 

 

 
 

 
 


