DESCRITIVO DOS SERVIÇOS
FONTUR – Manaus – Amazonas – Brasil
______PASSEIOS REGULARES______
R01 CITY TOUR (Regular/Terrestre)
Duração: Até 04h aproximadamente (half day);
8h20 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
8h30 Embarque e saída do ônibus ou van;
Saídas as Terças, Quartas, Quintas, Sextas e Sábados. Exceto feriados (onde todos os pontos turísticos estão fechados).
Saída já apreciando o charmoso calçadão da Ponta Negra, orla beira rio do bairro mais nobre da cidade. Seguimos ao centro
para visita interna ao Teatro Amazonas, inaugurado em 1896 e um dos principais pontos turísticos de Manaus, símbolo da
época da borracha onde toda riqueza e grandiosidade esta revelada em seus corredores, salões e obras de arte. De lá, pode-se
apreciar o belíssimo prédio do Palácio da Justiça do Amazonas e o encantador Largo de São Sebastião. Nosso passeio
prossegue no centro com visita panorâmica para contemplar a beleza dos prédios históricos, exemplos arquitetônicos do
período áureo da borracha. De lá, seguimos para visitação interna ao 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.

R03 MUSEU DO SERINGAL (Regular/Fluvial)
Duração: De 3 a 4 horas aproximadamente (half day);
8h45 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
9h00 Saída do barco do píer do Tropical Hotel;
Saídas as Sextas, Sábados e Domingos.
Saída do píer chegando
onde ocorria o embarque e desembarque da borracha, seguindo para o Casarão do Seringalista que reflete bem a riqueza dos
seringais quando a borracha estava no auge de sua valorização econômica. O passeio prossegue no Barracão de Aviamento,
Capela e na Casa de Farinha que mostra o processo artesanal da fabricação da farinha de mandioca. Seguindo a trilha no
meio da mata conheceremos a árvore da seringueira e o processo de coleta do látex. Visita ao Tapiri de Defumação da
Borracha,
pélas
modesta Casa do Seringueiro completando o roteiro que
retrata a vida e os costumes dos antigos seringais da Amazônia. No retorno ao píer faremos uma breve parada na praia com
possibilidade de natação.
Nota: Tour quando realizado em lancha rápida tem sua duração total reduzida.

R06 ENCONTRO DAS ÁGUAS COM ALMOÇO (Regular/Fluvial)
Duração: De 5 a 7 horas aproximadamente (full day);
8h45 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
9h00 Saída do barco do píer do Tropical Hotel
Saídas as Segundas, Quartas, Sextas, Sábados e Domingos.
Desceremos o rio Negro pela margem esquerda, avistando o porto flutuante de Manaus, embarcações regionais e o Mercado
Municipal seguindo até o Encontro das Águas (Rio Negro e Solimões) com parada para observação do fenômeno natural.
Segue em direção ao Parque Ecológico Janauari. Passeio de canoa (depende do nível do rio, no período de seca entre
setembro e fevereiro não é possível realizar podendo ser substituído por uma caminhada na selva) e visita a famosa planta
aquática Vitória Régia no Lago Janauari. Almoço no restaurante flutuante e visita as lojas de artesanato local. Retorno ao
barco. Navegaremos pelo Rio Negro de volta ao píer. Bebidas não inclusas
Nota: Tour quando realizado em lancha rápida tem sua duração total reduzida.

R07 TOUR DE SOBREVIVÊNCIA (Regular/Fluvial)
Duração 4 horas aproximadamente (half day);
8h30 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
9h00 Saída do barco do píer do Tropical Hotel;
Saídas as Segundas, Quartas e Sextas.
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Saída com destino a Vila do Tupé. Recepção e breve explanação sobre o tour. Seguimos para caminhada na selva de
aproximadamente 2 horas. Durante a caminhada instrução de: construção de pequenas armadilhas e sobre como reconhecer
plantas medicinais e frutíferas. Visita à vila indígena conhecendo suas tradições e modo de vida. Retorno ao barco para
navegação de volta ao píer.
Nota: Tour quando realizado em lancha rápida tem sua duração total reduzida.

R12 CRUZEIRO AO ARQUIPÉLAGO DE ANAVILHANAS (Regular/Fluvial)
Duração: De 6 a 8 horas (full day).
8h45 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
9h00 Saída do barco do píer do Tropical Hotel
Saídas as Terças, Quintas e Sábados.
Sairemos do píer em direção a Vila do Tupé para nossa primeira atração: assistir um ritual indígena nesta comunidade local.
Prosseguimos navegação para visita ao início do arquipélago, onde passaremos pela primeira ilha e teremos uma belíssima
panorâmica do arquipélago. O barco não entra na área de preservação da biodiversidade, hoje transformada em Parque
Nacional. Seguimos então para a Comunidade São Tomé para vermos de perto uma seringueira e como é a extração do látex.
Aqui uma pausa para delicioso almoço regional caseiro, simples e de muito sabor. Após refeição, navegaremos rumo à região
de Paricatuba e no percurso, passaremos em frente ao Ariaú Lodge, este que foi um marco no turismo da região. A
observação do Boto Cor de Rosa, o Golfinho da Amazônia finaliza este inesquecível passeio. Bebidas não inclusas.
Nota: Tour quando realizado em lancha rápida tem sua duração total reduzida.

R14 CACHOEIRAS DE PRESIDENTE FIGUEIREDO (Regular/Terrestre)
Duração: De 7 a 9 horas (full day);
8h25 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
8h30 Embarque em ônibus ou van;
Saídas as Terças, Quintas e Sábados. Exceto Domingos e Feriados.
Saída com destino a cidade de Presidente Figueiredo, distante 107 km de Manaus, onde visitaremos corredeiras e cachoeiras,
harmonia da natureza exuberante pelo encontro da fauna e flora. Almoço em restaurante local. Bebidas não inclusas.

RBEST O MELHOR DO RIO NEGRO (Regular/Fluvial)
Duração: De 5 a 7 horas (full day);
8h45 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
9h00 Saída do barco do píer do Tropical Hotel
Todos os dias. Exceto Segundas e Quartas.
Sairemos navegando pelas águas do rio Negro até a plataforma do boto cor de rosa onde teremos momentos de observação
destes simpáticos animais que são o símbolo da Amazônia. Seguiremos navegando até uma comunidade para apreciar um
ritual com danças e gestuais indígenas onde os visitantes são convidados a interagir com os nativos. Seguimos o passeio
navegando até o Parque Ecológico do Janauari para um delicioso almoço regional em restaurante flutuante. Após almoço o
passeio continua e iremos admirar o curioso encontro das águas com breve parada para vista deste fenômeno natural. No
retorno é possível avistar a cidade de Manaus, alguns prédios históricos e as palafitas beira rio. Retorno ao píer. Bebidas não
inclusas
Nota: Tour quando realizado em lancha rápida tem sua duração total reduzida.

RBM BOTO COR-DE-ROSA O ENCANTO DO RIO NEGRO (Regular/Fluvial)
Duração: De 3 a 4 horas aproximadamente (half day);
8h45 Apresentação na Fontur com ticket de embarque;
9h00 Saída do barco do píer do Tropical Hotel;
Saídas as Quintas, Sábados e Domingos.
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Saída do píer subindo o Rio Negro até a plataforma do boto cor-de-rosa onde teremos momentos de observação destes
animais dóceis e simpáticos que saltam da água para pegar peixes frescos e fazem a alegria dos visitantes. Seguiremos a
navegação para visita ao Museu do Seringal na Vila Paraíso. Um belíssimo e aprazível museu, as margens do Rio Negro, que
retrata os tempos de glória do período da borracha.
Nota: Tour quando realizado em lancha rápida terá sua duração total reduzida.






Todos os passeios regulares poderão ser realizados em BASE PRIVATIVA, com horário de saída a combinar,
adequando o tempo de visita nos pontos turísticos ao interesse do passageiro.
Nos passeios regulares, apanhamos os passageiros em qualquer hotel urbano de Manaus (nos horários
combinados pela Fontur com pagamento da tarifa do Transfer Tour), para começarem e finalizarem na Fontur.
O local de embarque e desembarque de todos os Passeios Regulares é a loja da Fontur, localizada no lobby do
Tropical Hotel (ao lado da recepção), onde está localizada nossa loja de atendimento ao público.
Os passeios fluviais, quando realizados em lancha rápida, terão a duração total do tour reduzida.
Nos períodos de seca do rio Negro entre Setembro e Fevereiro não haverá passeio de canoa pelos igarapés no
Tour ao Encontro das Águas. Este será substituído por uma caminhada na mata.

______PASSEIOS PRIVATIVOS______
P02 ENCONTRO DAS ÁGUAS (Privativo/Fluvial)
Duração: 2 horas
Com horário de saída a combinar
Frequência: Todos os dias
Saída do píer em lancha rápida para um passeio pelo Rio Negro, passando em frente à cidade, avistando o Porto Flutuante, o
prédio da Alfândega e Mercado Municipal, dirigindo-se então ao Encontro das Águas, local onde o Rio Negro e Solimões se
juntam para formar o Rio Amazonas. Permanência no local por alguns minutos para observação do fenômeno natural e
eventual vista de botos, considerados os golfinhos da Amazônia. Retorno ao píer.

P04 ENCONTRO DAS ÁGUAS (Privativo/Fluvial)
Duração: 3 a 4 horas
Com horário de saída a combinar.
Frequência: Todos os dias
Saída do píer descendo o Rio Negro, avistando o centro da cidade, o Porto Flutuante, o prédio da Alfândega e Mercado
Municipal, dirigindo-se então ao Encontro das Águas, local onde o rio Negro e Solimões, cujas águas correm paralelas sem se
misturarem, formam Rio Amazonas. Permanência no local por alguns minutos para observação do fenômeno natural e
eventual vista de botos, considerados os golfinhos da Amazônia. Seguimos para o Parque Ecológico Janauari. Um passeio de
canoa vai depender do nível do rio. No período de seca, entre setembro e fevereiro, não é possível realizar podendo ser
substituído por uma caminhada na selva. Visita a famosa planta aquática Vitória Régia no Lago Janauari. Visita às lojas de
artesanato local. Retorno ao barco e navegaremos pelo Rio Negro de volta ao píer.

P05 PESCARIA ESPECIAL (Privativo/Fluvial)
Duração: 5 horas
Com horário de saída a combinar.
Frequência: Todos os dias
Saída do píer em lancha rápida, navegando pelos rios Negro, Solimões e Amazonas, com guia especializado que utilizando
equipamentos simples de pesca amadora escolherá os melhores locais, para captura da famosa piranha, jaraqui e outros
peixes típicos da região. O melhor período para pescaria começa em setembro indo até março.

P11 FOCAGEM DE JACARÉ (Privativo/Fluvial)
Duração: 3 a 4 horas.
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Com horário de saída a combinar.
Frequência: Todos os dias
Saída para o Porto de Manaus onde embarcaremos num cruzeiro noturno com todo mistério de uma noite tropical,
navegando pelos canais que fazem a ligação entre o Rio Negro e o Solimões. Guias especializados usando lanternas mostrarão
a fauna noturna, constituída principalmente de algumas espécies de jacaré, abundante na região, para captura temporária,
observação e posterior devolução ao seu habitat natural.

P18 CITY TOUR CIENTÍFICO (Privativo/Terrestre)
Duração: 2 horas e meia.
Com horário de saída a combinar
Frequência: Todos os dias. Exceto Domingos e segundas-feiras;
Saída com destino ao Bosque da Ciência (INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), onde caminharemos por
uma trilha na mata com explicações sobre árvores e insetos, conhecendo um pouco das pesquisas científicas realizadas no
local, incluindo o projeto de preservação do Peixe-boi da Amazônia (Trichecus Inunguis), único peixe-boi a viver em água
doce.

O QUE LEVAR





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






Capa de chuva;
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 da 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.

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.
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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.

FONTUR TURISMO
Av. Coronel Teixeira, 1320 – Tropical Hotel.
Fone: (92) 3658.3052 | Fax: (92) 3658.3207
E-mail: fontur@fontur.com.br | Site: www.fontur.com.br

5

