DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
FONTUR – Manaus – Amazonas – Brasil
______TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA ______
Eles abandonaram motosserras e apostaram na preservação e no turismo de base comunitária como forma de valorização
da cultura local. Há cinco anos pararam de explorar a floresta e tornaram-se verdadeiros defensores da natureza. Conviver
com estas comunidades é uma experiência de imersão na vida ribeirinha. As atividades desenvolvidas pelos turistas são as
mesmas praticadas pela comunidade, como pesca de caniço, rede ou zagaia, jogo de futebol no entardecer, passeio na casa
de farinha, banho de rio, uma noite com contador de histórias e o deslumbrante pôr-do-sol visto da Praia do Iluminado,
que tem aproximadamente dois quilômetros de areias branquinhas.

Comunidade Santa Helena do Inglês
Deslocamento: 1 hora e 30 minutos
Localização: Margem DIREITA do Rio Negro

Pacote Eco Santa Helena
1º DIA
8h00
9h40
Atividades
Refeições

Saída do Tropical Hotel
Chegada à comunidade: Serviço de wellcome drink com sucos da região e acomodação
Reconhecimento da Comunidade, Trilha, Banho de Rio, Pesca Cabocla, Focagem de Jacarés (outubro a
janeiro), Contador de Histórias.
Almoço e Jantar

2º DIA
6h00
Atividades
Refeições
14h00
14h30
15h00

Nascer do Sol com Pássaros. Café da Manhã
Canoagem
Almoço
Saída da Comunidade
Interação com o Boto
Retorno a Manaus (Tropical Hotel) com horário aproximado de chegada às 16h30.

INFORMAÇÕES DA COMUNIDADE
Estadia na Pousada Vista Rio Negro, com 08 apartamentos duplo casal, banheiros simples com chuveiro sem água quente,
ventilador, janelas não teladas, energia elétrica.
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Comunidade Saracá
Deslocamento: 1 hora e 30 minutos
Localização: Margem DIREITA do Rio Negro

Pacote Eco Saracá
8h00
9h40
Atividades
Refeições
15h00

Saída do Tropical Hotel
Chegada à comunidade: Serviço de wellcome drink com sucos da região e acomodação
Reconhecimento da Comunidade, Banho de Rio (igarapé), Canoagem, Pesca Cabocla, Trilha, Farinhada,
Convivência com comunitários, Artesanato.
Almoço
Retorno a Manaus (Tropical Hotel) com horário aproximado de chegada às 16h30.

INFORMAÇÕES DA COMUNIDADE
Restaurante com comida regional e capacidade para grupos de 40 a 80 pessoas. Total para serviço estilo Buffet: 80 pessoas.
A energia é de gerador e a água de poço.

Comunidade Três Unidos
Deslocamento: 1 hora e 15 minutos (aproximadamente)
Localização: Margem ESQUERDA do Rio Negro

Pacote Eco Três Unidos – Comunidade Assy Manana
8h00
9h40
Atividades
Refeições
15h00

Saída do Tropical Hotel
Chegada à comunidade: Serviço de wellcome drink com sucos da região e acomodação
Banho de Rio, Trilha (30/40 minutos), Arco e Flexa (arqueiros indígenas), Convivência com
Comunitários, Artesanato.
Almoço
Retorno a Manaus (Tropical Hotel) com horário aproximado de chegada às 16h30.

INFORMAÇÕES DA COMUNIDADE
O Restaurante Sumimi é o melhor em culinária regional e indígena da região com
capacidade para até 100 pessoas.
Não tem energia elétrica. Gerador somente a noite.
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Comunidade Tumbira
Deslocamento: 1 hora e 40 minutos (aproximadamente)
Localização: Margem DIREITA do Rio Negro
A comunidade sofreu ação da Fundação Amazonas Sustentável e hoje é uma comunidade inserida no conceito de
sustentabilidade. Sua população que vivia exclusivamente da extração da madeira ilegal, vive hoje focada em turismo e
produção sustentável. Visitar esta comunidade é interagir com as mudanças significativas que estão ocorrendo.

Pacote Eco Tumbira Full Day
8h00
9h40
Atividades
Refeições
14h30
15h00

Saída do Tropical Hotel
Chegada à comunidade: Serviço de wellcome drink com sucos da região e acomodação
Reconhecimento da Comunidade, Trilha, Visita ao Artesanato Local.
Almoço
Interação com o Boto
Retorno a Manaus (Tropical Hotel) com horário aproximado de chegada às 16h30.

INFORMAÇÕES DA COMUNIDADE
Em Tumbira algumas famílias trabalham com atrativos turísticos, como trilhas, farinhada, canoagem, produção de
artesanado, entre outros e a atividade turística é uma renda alternativa para muitas famílias.

Pacote Eco Tumbira 1
1º DIA
8h00
9h40
Atividades
Refeições

Saída do Tropical Hotel
Chegada à comunidade: Serviço de wellcome drink com sucos da região e acomodação
Reconhecimento da Comunidade, Trilha, Banho de Rio, Pesca de Piranha, Focagem de Jacarés (outubro a
janeiro).
Almoço e Jantar

2º DIA
6h00
Atividades
Refeições
14h00
14h30
15h00

Nascer do Sol com Pássaros. Café da Manhã
Visita a Casa de Farinha, Artesanato, Canoagem
Almoço
Saída da Comunidade
Interação com o Boto
Retorno a Manaus (Tropical Hotel) com horário aproximado de chegada às 16h30.

Pacote Eco Tumbira 2
1º DIA
8h00
9h40
Atividades
Refeições

Saída do Tropical Hotel
Chegada à comunidade: Serviço de wellcome drink com sucos da região e acomodação
Reconhecimento da Comunidade, Trilha, Banho de Rio, Pesca de Piranha, Focagem de Jacarés (outubro a
janeiro).
Almoço e Jantar

2º DIA
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6h00
Atividades
Refeições
14h00
17h00
19h00
3º DIA
7h00
8h30
9h30

Nascer do Sol com Pássaros. Café da Manhã
Visita a Casa de Farinha, Artesanato, Canoagem
Almoço
Visita ao Arquipélago de Anavilhanas
Retorno a Comunidade
Jantar

Café da Manhã e Check Out
Saída da Comunidade com destino a Interação com os Botos
Retorno a Manaus (Tropical Hotel) com horário aproximado de chegada às 11h00

O QUE LEVAR





Ticket de embarque;
Roupas leves e claras;
Tênis ou sapatos fechados para trilhas;
Toalha e roupas de banho;






Capa de chuva;
Boné ou Chapéu e óculos de sol;
Protetor solar e repelente de insetos;
Dinheiro para bebidas e lembranças.

OBSERVAÇÕES





Todas as embarcações seguem rigorosamente as exigências da Capitania dos Portos;
Para os passeios náuticos enviar com antecedência de 2 dias da data de realização do passeio, lista de
passageiros com data de nascimento, sendo esta uma exigência da Capitania dos Portos;
Consulte-nos sobre outras opções de passeios e hospedagem em hotéis de selva e na cidade;
Consulte nosso serviço para transfer de chegada e saída.

POLÍTICA PARA CRIANÇAS




0 a 05 anos = FREE.
De 06 até 10 anos = 50% da tarifa.
Acima de 10 anos = 100% da tarifa.
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POLÍTICA PARA CANCELAMENTOS E NO SHOW





Para reservas canceladas com 72 horas de antecedência, não haverá cobrança.
O cancelamento dos serviços contratados até 24 horas antes da realização dos mesmos implicará na cobrança
de 30% do valor dos serviços;
O cancelamento dos serviços na data reservada e antes do horário programado de saída do tour implicará na
cobrança de 50% do valor dos serviços;
Em caso de NO SHOW, será cobrado 100% do valor dos serviços.

REGRAS BÁSICAS DE ECOTURISMO















Nunca deixe vestígios de sua passagem.
Não jogue lixo nos rios e trilhas por onde passar.
Não interfira na fauna e flora locais.
Só colha frutos e produtos silvestres quando autorizado.
Evite qualquer ato que possa provocar incêndio.
Observe e respeite os costumes das comunidades locais.
Mantenha limpos as fontes e cursos de água.
Não perturbe os animais.
Não colecione flores e não quebre os galhos das árvores.
Não toque ou destrua ninhos ou abrigos de animais.
Numa área natural nada se tira além de fotografias.
Nada se deixa além de pegadas.
Nada se mata além do tempo.
Nada se leva além de recordações.

O TEMPO NA AMAZÔNIA QUANDO IR
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Na época da cheia, que vai de Janeiro a Junho, o nível da água sobe, alagando a floresta. As trilhas ficam
alagadas e são percorridas em canoas, proporcionando uma experiência íntima com a natureza ao redor. Com a
elevação da água estaremos mais perto da copa das árvores e é possível avistar animais da fauna que divide o espaço
com bromélias e pequenos répteis.
Na estação seca, que vai de Julho a Dezembro, as trilhas podem ser percorridas a pé, em pequenos grupos
sempre acompanhados pelos guias locais e é
maior árvore da região.
As chuvas começam em dezembro e é quando as águas começam a subir e a temperatura fica mais amena. Vale
a pena testemunhar a famosa chuva amazônica, o que não deixa de ser uma experiência memorável. Em meados de
março as águas já subiram e a floresta torna a ficar alagada. É quando os ribeirinhos começam a colheita da mandioca e
a preparação da farinha. Para quem gosta de tranquilidade, esta é a baixa temporada para o turismo na Amazônia.
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