MANAUS, AM (Aéreo)
13 a 18 de Agosto de 2019

Esta na hora de conhecer o Amazonas!

Programação:
1º DIA 13-08-2019 - Apresentação para embarque no aeroporto de Vitória, aproximadamente 01:30 horas antes do vôo.
2º DIA 14-08-2019 - Após o café da manhã, vamos fazer um City tour com visita interna ao Teatro Amazonas e Mercado Municipal.
Visitaremos o centro cultural, povos da Amazônia. Neste local está localizado o museu do homem do norte e muitas informações do
Norte do País (arqueologia, culinária, economia, folclore, borracha, pescado, etc). Faremos um tour panorâmico da Arena da Amazônia,
Sambódromo, Vila Olímpica de Manaus e também iremos conhecer a Ponta Negra que é conhecida como a Barra da Tijuca de Manaus.
3º DIA 15-08-2019 - Dia livre para conhecerem o comércio local, e também para curtirem um pouco a cidade. À noite teremos um jantar
no Hotel Topical, com show.
4º DIA 16-08-2019 - Visita ao Encontro das Águas, Park do January com parada na casa de um ribeirinho para fotos com animais.
Visita às vitórias régias, artesanato da comunidade local. Após o almoço, iremos navegar pelo Rio Negro, indo até a comunidade com
Acajatuba, para nadar e tirar fotos com os botos. Em seguida vamos visitar um ritual tribal com duração de meia hora, sendo que na
última apresentação, todos são convidados a dançar com os índios. Retorno ao hotel.
5º DIA 17-08-2019 - Após o café da manhã, vamos fazer um passeio à Presidente Figueredo – Terra das cachoeiras.
Tem também: trilhas, cavernas, grutas e banho em piscina natural em plena Floresta Amazônica. Visitaremos as duas principais
cachoeiras, que estão localizadas dentro da floresta. Retorno ao hotel no final da tarde.
6º DIA 18-08-2019 - Após o café da manhã, em horário apropriado, seguiremos até ao aeroporto de Manaus, para iniciarmos nossa
viagem de retorno à Vitória.

Obs.: Normalmente o voo de retorno é as 02:00 horas da manhã. Nesse caso, não tem o café da manhã.
A Programação a ser feita, será de acordo com o guia local.
Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

"Fim dos nossos serviços"
Está incluso no pacote:
- Passagem aérea mais taxas;
- 05 noites de hospedagem c/ café da manhã;
- Transfer in/out aeroporto X hotel;
- Todos os passeios descritos no programa;
- 03 almoços;
- 01 jantar;
- Seguro de viagem.

PREÇO POR PESSOA:
R$ 4.200,00 em Aptº Duplos e Triplos,
R$ 4.500,00 em Aptº Single (Apenas 01
pessoa no apto)

Onilia
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"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”
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