AMAZÔNIA COM CRUZEIRO IBEROSTAR 5 ESTRELAS
ALL INCLUSIVE
Saída 20 de Fevereiro de 2022 | 06 noites
Grupo com guia brasileiro acompanhante

CRUZEIRO RIO NEGRO DE 5 DIAS/4 NOITES

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

REGIME ALL INCLUSIVE COM PENSÃO COMPLETA, BEBIDAS ALCÓOLICAS E
NÃO ALCÓOLICAS, IMPORTADAS E NÃO IMPORTADAS, SHOWS E PASSEIOS
COM GUIAS.
DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA
✓ Uma oportunidade de explorar a Amazônia em um hotel flutuante 5 estrelas;
✓ Um mergulho nos mistérios da floresta tropical e seus grandes rios;
✓ Um encontro com a mais diversificada vida selvagem;
✓ Conforto e gastronomia, tudo incluído durante 5 dias, no Iberostar Heritage Grand Amazon.

DIA A DIA
20 de fevereiro de 2022 – Domingo
MANAUS, BRASIL
Apresentação nos aeroportos de suas cidades de origem para embarque com destino à Manaus. Chegada,
recepção e traslado ao hotel. Hospedagem em Manaus.
21 de fevereiro de 2022 – Segunda-feira
MANAUS, BRASIL
Café da manhã no hotel. Saída para o porto para embarque no navio Iberostar para darmos início ao
cruzeiro pela Amazônia. Partida às 18:00hrs. 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. Jantar de boas-vindas no restaurante Kuarup. Todas as
refeições e bebidas incluídas. Hospedagem a bordo do Iberostar.
22 de fevereiro de 2022 – Terça-Feira
IBEROSTAR
Café da manhã no navio. Opções de passeios matutinos: caminhada em trilhas na região dos Igarapés;
passeios de lancha pela região de Igarapés. Opções de passeios diurnos: passeios em lanchas entre as ilhas
da região de Três Bocas. Opção noturna: passeio em lancha para avistar jacarés e escutar os sons noturnos
da região de Três Bocas. Todas as refeições e bebidas incluídas. Hospedagem a bordo do Iberostar.
23 de fevereiro de 2022 – Quarta-feira
IBEROSTAR
Café da manhã no navio. Pela manhã visita a uma comunidade local do Rio Cuieiras para conhecer seu
modo de vida, costumes e cultivos produzidos. Oportunidade para adquirir artesanato local. À tarde
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passeios em lanchas e visita à casa do Caboclo (população local) na região do Ariaú ou pesca de piranha.
Todas as refeições e bebidas incluídas. Hospedagem a bordo do Iberostar.
24 de fevereiro de 2022 – Quinta-feira
IBEROSTAR
Café da manhã no navio. Opções de passeios matutinos: Despertar da Amazônia. Passeio matinal em
lanchas na região Rio Ariau, onde poderemos ver aves e uma bela paisagem. Mais tarde interação com os
botos cor-de-rosa e visita à praia. À tarde visita ao museu do Seringueiro. Jantar de gala. Todas as refeições
e bebidas incluídas. Hospedagem a bordo do Iberostar.
25 de fevereiro de 2022 – Sexta-Feira
IBEROSTAR – MANAUS, BRASIL
Café da manhã no navio. Pela manhã bem cedo teremos o encontro das águas. Em seguida chegada à
Manaus. Desembarque. Saída do porto para visitarmos o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, em estilo
ArtNoveau. O mercadão é um importante centro de comercialização de produtos regionais que mostra os
hábitos, a cultura e as tradições do povo amazônico. Nosso passeio prossegue no centro com visita
panorâmica para contemplar a beleza dos prédios históricos, exemplos arquitetônicos do período áureo
da borracha. Seguiremos para visita ao Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos de Manaus;
veremos também o belíssimo Palácio da Justiça do Amazonas e o Lago de São Sebastião. Seguiremos para
o hotel. Hospedagem em Manaus.
*Visita ao Teatro Amazonas sujeita a alteração caso não esteja aberto para visitação interna.
26 de fevereiro de 2022 – Sábado
MANAUS, BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque com destino a sua
cidade de origem.
VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: R$ 7.990,00
Entrada de R$ 1.990,00 + Taxas
10 parcelas mensais: R$ 600,00
TAXAS
Taxa de porto: R$ 200,00 (Duplo) e R$ 280,00 (Individual)
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: R$ 3.590,00
CIAS AÉREAS SUGERIDAS: sujeitas a alteração
Cia Aérea: LATAM OU AZUL
Taxa de Emissão em classe econômica: R$ 150,00
Consulte o valor da tarifa aérea com seu vendedor
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O PROGRAMA INCLUI
o
o
o
o
o
o
o
o

Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o passageiro esteja
viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade);
02 noites no Quality Hotel Manaus com café da manhã incluído em apartamento duplo;
04 noites de cruzeiro em cabine dupla com varanda no Iberostar, com todas as refeições e bebidas
incluídas;
01 city tour em Manaus;
Passeios conforme descritos no programa durante o cruzeiro;
Refeições e bebidas nacionais e internacionais durante o cruzeiro;
Kit de viagem Transeuropa;
Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem (mínimo de 15 passageiros).

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
o
o
o
o
o
o
o
o

Passagens aéreas;
Refeições e bebidas fora do cruzeiro;
Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc.;
Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, doença, acidentes,
bloqueios de estradas, intempéries etc.;
Taxas e impostos hoteleiros locais;
Seguro de viagem e de cancelamento de viagem;
Qualquer item não mencionado como incluso.

HOTÉIS PREVISTOS sujeitos à alteração por similares da mesma categoria
Manaus

Quality

Rua Recife, 1090 – Adrianópolis

DESCRIÇÃO DO NAVIO
Cabines
Todas as cabines possuem varanda e uma incrível vista para o mar.
Gastronomia
O restaurante do Grand Amazon oferece uma vasta lista de seleção de iguarias culinárias. Experimente
pratos de cozinha internacional, na qual você pode escolher entre uma enorme variedade de elaborados
pratos de carne e de frutos do mar, com deliciosas sobremesas, variados tipos de entradas e saladas, sopas
e doces frescos. A bordo de Grand Amazon você pode satisfazer todos os seus gostos e desejos. Geralmente
não existem restrições para o jantar, no entanto, para eventos mais formais recomenda-se terno
para homens e vestidos para mulheres.
Entretenimento
O Grand Amazon oferece um programa de entretenimento bastante variado. Você pode aproveitar para
relaxar e desfrutar dos maravilhosos banhos de sol com todo o tipo de cocktails, bebidas refrescantes ou
ainda um delicioso copo de vinho na varanda panorâmica ao suave som do rio. Você ainda pode
aproveitar para frequentar algumas palestras sobre a fauna e flora local, aulas de dança, shows musicais ou
festas temáticas. A bordo do Grand Amazon existe entretenimento para todos os gostos.
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Atividades
A bordo do Grand Amazon você pode desfrutar de pesca de piranhas, observação de jacarés ou botos cor
de rosa. Desfrute também de uma incrível jacuzzi ou da piscina num espaço aberto para que você possa
relaxar de forma elegante. Para aqueles que gostam de fazer exercício físico, a bordo existe uma academia
de ginástica que está sempre a sua disposição.
Shopping
A bordo de Grand Amazon existe uma loja a sua disposição pronta para atender as suas necessidades, além
de oferecer uma vasta opção de souvenirs para você presentar sua família e amigos
Dress Code
A prioridade do Grand Amazon é criar uma atmosfera relaxante, por isso o Dress Code é casual e
confortável. Geralmente não existem restrições para o jantar, no entanto, para eventos mais formais
recomenda-se terno para homens e vestidos para mulheres.
Detalhes do Navio
o Em serviço desde: 2006
o Comprimento: 71m
o Número de decks: 5
o Passageiros: 148
o Tripulação: 58
o Idioma falado a bordo: Inglês
o Moeda utilizada a bordo: Dólar
TEMPERATURA
Manaus

Mín: 24°C e Máx: 30°C

Documentação necessária para a viagem
Documento de identidade RG ou CNH. Recomendamos a vacina de febre amarela embora não seja exigida para este roteiro.
Seguro de viagem e de cancelamento de viagem
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório que já consta o seguro de
cancelamento de viagem (verifique a apólice). Importante ressaltar que o seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando
a aquisição do mesmo se der no ato da compra do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
Observações importantes
•
Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa vontade.
•
Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte com seu agente de
viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
•
Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do pagamento.
•
Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria similar por motivo de força
maior.
•
Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
•
Não serão efetuadas reservas sem pagamento.
Consulte o regulamento

www.transeuropa.com.br

