ALTER DO CHÃO
Santarém - Pará
As praias de água doce mais lindas do mundo
Um programa para quem deslumbra a natureza

Rios que mais parecem braços de mar, as águas verdes dos
Rios Tapajós e Arapiuns, matas ribeirinhas e praias de
areias brancas que abrigam rica fauna amazônica. E tudo
temperado de maneira especial na deliciosa cultura
gastronômica. Uma região de encontros: matas, rios, botos
cinza, botos cor de rosa e um imperdível céu estrelado
amazônico.

21 a 26 de outubro de 2021
6 dias, 5 noites e 3 refeições
Partidas do Rio de Janeiro e São Paulo

Ilha do Amor, Alter do Chão, Santarém, PA.

1º dia, 21 de outubro de 2021, quinta-feira: RIO DE JANEIRO ou São
Paulo/Alter do Chão. Apresentação no Aeroporto Santos Dumont no Rio de
Janeiro ou Aeroporto de Congonhas (São Paulo) para embarque em voos da LATAM
com destino a Santarém, no Pará, de acordo com os voos previstos abaixo:
Saída do Rio de Janeiro:
21/10/21 SANTOS DUMONT/BRASÍLIA
21/10/21 BRASíLIA/SANTARÉM

LA 4551
LA 3307

06h25min
09h40min

08h15min
12h15min

Saída de São Paulo:
21/10/21 CONGONHAS/BRASÍLIA
21/10/21 BRASíLIA/SANTARÉM

LA 3421
LA 3307

07h20min
09h40min

09h05min
12h15min

Chegada recepção e traslado de aproximadamente 40 min até à Vila de Alter do
Chão, distrito de Santarém, localizado na margem direita do Rio Tapajós, distante
37 km de Santarém através de rodovia. Alter do Chão é reconhecia como a
principal atração turística de Santarém, segundo constatação do jornal britânico
The Guardian, abriga a mais bonita praia de água doce do mundo e popularmente
conhecida como o Caribe Amazônico. Hospedagem no Hotel Mirante da Ilha, bem
localizado no centro da vila, próximo de restaurantes, lojinhas de artesanatos,
bares, etc. Restante do tempo livre.
2º dia, 22 de outubro de 2021, sexta-feira: ALTER DO CHÃO (ILHA DO
AMOR).
CAFÉ DA MANHÃ. Dia reservado para aproveitar a estrela principal de Alter do
Chão “ A Praia da Ilha do Amor”, a ilha fica praticamente em frente do hotel e
começa aparecer quando as águas do Rio Tapajós baixam. Canoeiros levam e
trazem as pessoas da vila para ilha (não incluído). Se a maré tiver muito baixa se
faz caminhando. Na Ilha do Amor, as pessoas aproveitam as barraquinhas com
petiscos e bebidas, nadam nas águas mornas e calma do Rio Tapajós. Retornando a
ilha, caminhe pelas lojinhas de artesanatos, Alter do Chão é famoso nos
artesanatos tanto das comunidades próximas quanto da própria vil a. Eles
vão desde lembrancinhas e suvenires quanto peças mais elaboradas
como bolsas e sandálias feitas com materiais amazônicos. À noite, saia
para aproveitar e saborear a culinária local. Não é de hoje que todo o
mundo sabe que a culinária paraense dá show! Em Alter do Chão, você
tem a oportunidade de provar as delícias amazônicas: p eixes como o
Pirarucu, o Tambaqui e o Surubim que fazem muito sucesso.

Ilha do Amor, Alter do Chão

Culinária paraense.

Os passeios realizados no 3º, 4º e 5º dias serão fluviais realizados pela
agência de turismo Selvagem Tours, à bordo de barco de turismo com
capacidade para aproximadamente 70 pessoas, na sua estrutura com 2
banheiros, bar, área coberta e livre com cadeiras, sofás e almofadões.
Será distribuídos à bordo: frutas frescas, água mineral, sucos naturais e
caipirinha. Haverá também música ao vivo.

3º dia, 23 de outubro de 2021, sábado: ALTER DO CHÃO. CAFÉ DA MANHÃ.
O dia de hoje iremos realizar incríveis passeios fluviais pelas cristalinas águas do
Rio Tapajós. Saída prevista para as 09h no Barco Selvagem Tours Sol. Se a maré
permitir poderemos iniciar o nosso lindo dia pelas límpidas águas do Lago Verde.
Prosseguindo iremos ao Pontal do Cururu, uma maravilhosa praia com dunas de
areia que se estendem por dezenas de metros dentro do Rio Tapajós. Tempo livre
para aproveitar deste paraíso. Daí iremos ao Lago e Praia do Mureta, de visual
incrível com águas cristalinas e quentinhas. Um fantástico lugar para banhos e
fotos. A próxima parada será na Praia do Pindobal, um lugar que está entre as
prediletas praias dos turistas que buscam lindos cenários entre as praias de Alter
do Chão, mas que também não abrem mão de quiosques e restaurantes para
relaxar. Sugerimos nesta parada o ALMOÇO LIVRE (não incluído). Retorno a Alter
do Chão por volta das 16h. Restante do tempo livre para aproveitar a vila. JANTAR
incluído. Sugestão para quem gosta de se divertir, busque um local que tenha o
famoso carimbó para se distrair e alegrar a sua noite.
4º dia, 24 de outubro de 2021, domingo: ALTER DO CHÃO. CAFÉ DA MANHÃ
O passeio de hoje será pelo Canal do Jarí e suas atrações. A nossa primeira
parada será na Praia da Moça, uma belíssima praia para quem busca tranquilidade,
sombra e água morna e límpida. A seguir, iremos a Praia e Lago do Jacaré, um dos
locais mais belo da região, onde a natureza em equilíbrio e harmonia com
ariranhas ( também conhecida como lontra gigante, onça–d’água e lobo-do-rio),
jacarés e tracajás (espécie de cágado) e muita beleza. Um lugar de paz ,
sensacional para refletir e meditar. Uma das cenas do filme infantil Tainá III,
precisamente a cena da batalha final foi as margens do Lago do Jacaré. A nossa
ultima e longa parada será na Praia da Ponta de Pedra, uma exceção entre as
praias dos arredores de Alter do Chão; além de areia branca e fina, a praia é
marcada também pelas suas formações rochosas. O visual é raro e se difere das
demais. Também uma ótima opção para quem procura local de praia com
infraestrutura de restaurantes. Neste local sugerimos o nosso ALMOÇO LIVRE (não
incluído). No retorno, navegaremos por aproximadamente 40 minutos pelo Canal
do Jari. Desembarque em Alter do Chão por volta das 16h. Restante do tempo livre.
À noite, JANTAR incluído.

5º dia, 25 de outubro de 2021, segunda-feira: ALTER DO CHÃO. CAFÉ DA
MANHÃ. O dia de hoje vai para conhecer as belezas do Rio Arapiuns, um afluente
do Rio Tapajós. Neste passeio além de se banhar nas praias deste rio, iremos ter
contato com as comunidades ribeirinhas e suas atividades de exploração
sustentável na floresta. A nossa primeira parada será na comunidade de Urucureá,
uma enseada que se subdivide em três braços de água. Destacando-se a vista da
pitoresca igreja no topo de uma colina e a propriedade do Sr. José e família que vai
mostrar o talento das senhoras nativas em confeccionar peças artesanais feitas
com muito talento. Macacos , tucanos e outros animais poderão ser fotografados.
Depois de tantas emoções e aprendizados. O Sr José vai oferecer como cortesia um
ALMOÇO NATIVO, preparado pelas mãos mágicas da Dona Neuzinha com peixe
fresco, galinha caipira e algumas vezes carnes diversas; sem contar o agradável
local que será servido o almoço. Prosseguindo, continuaremos pelas margens
rochosas do Rio Arapiuns até a fascinante Ponta do Toronó e a Lagoa Grande, difícil
descrever com exatidão o que será encontrado , mas com certeza algo sensacional.
Caminharemos por dunas de areia branquinha que se estendem por dezenas de
metros dividindo o Rio Arapiuns de um grande lago com dezenas de pássaros e
botos mostrando suas barbatanas. Nesse cenário cinematográfico será servido um
piquenique de frutas frescas. Aproveite este paraíso muito indicado para belas fotos
e mergulhos em águas cristalinas. A nossa ultima parada será na Praia Ponta do
Icuxi, as margens esquerda do Rio Arapiuns, apresenta areias brancas e finas; as
vezes formando pequenas dunas e suas águas cristalinas. Retorno a Alter do Chão,
por volta das 16h. À noite, JANTAR.
6ºdia, 26 de outubro de 2021,terça-feira: ALTER DO CHÃO/SANTARÉM/RIO
DE JANEIRO OU SÃO PAULO.
CAFÉ DA MANHÃ. Em horário determinado, traslado ao Aeroporto de Santarém
para embarque em voo com conexão em Brasília e chegada ao Rio de Janeiro ou
São Paulo.
Voos para as pessoas que desembarcam no Rio de Janeiro:
26/10/21 SANTARÉM/BRASÍLIA
LA 3316
14h55min
26/10/21 BRASíLIA/SANTOS DUMONT
LA 3334
18h30min

17h30min
20h15min

Voos para as pessoas que desembarcam em São Paulo:
26/10/21 SANTARÉM/BRASÍLIA
LA 3316
14h55min
26/10/21 BRASíLIA/CONGONHAS
LA 3418
19h

17h30min
20h45min

Hotel de hospedagem:
Hotel Mirante da Ilha.
Periodo: 21 a 26.10.2021
R. Lauro Sodré, 369 – Centro - Alter do Chão,
Santarém – PA.
Telefone: (93) 3527-1110
Site: http://www.hotelmirantedailha.com.br/

IMPORTANTE SABER:
01 - O clima em Alter do Chão tem apenas duas estações ao longo do ano:
seca que vai de agosto a dezembro e úmida de janeiro a julho. Durante a época
úmida de janeiro a julho os rios sobem até 7 metros e cobrem as praias e
vegetações. Durante o período da seca de agosto a dezembro, a melhor ocasião
para visitação, quando os rios baixam e deixando as praias à mostra, formando um
cenário único e belíssimo. Nesta estação, também as flores desabrocham e os
animais mais aparecem como os cada vez mais raros o boto cor-de-rosa.
02 – A vacina da febre amarela é recomendado. Não obrigatório.
03 - DOCUMENTOS PARA ADULTOS:
Portar o seu documento original durante a viagem, que deverá ser o mesmo,
informado no ato da reserva. O não cumprimento deste dispositivo isenta a Nature
Viagens e Turismo de quaisquer responsabilidade.
04 – DOCUMENTOS PARA MENORES
04.1- Caso não tenham carteira de identidade, apresentar cópia da certidão de
nascimento, quando acompanhado dos pais.
04.2- Providenciar autorização do pai ou da mãe autenticada e reconhecida em
cartório em caso de viajarem acompanhados por um deles.
04.3- Caso viagem desacompanhados dos pais, providenciar autorização do
Juizado de Menores.
05 – PASSAGEIROS INDIVIDUAIS QUE DESEJAM VIAJAR DIVIDINDO
APARTAMENTO DUPLO.
03.1 – a Nature Viagens e Turismo não se responsabiliza em firmar uma dupla,
como também assegurar com eficácia o perfil do companheiro de quarto.
05.2 – a Nature Viagens e Turismo tentará formar a dupla entre os seus
passageiros mas estará isenta da não confirmação do par.
05.3 – caso não se efetive a dupla a Nature Viagens e Turismo cobrará o valor
integral do apartamento solteiro.

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DA VIAGEM:
• Parte aérea ida e volta voando LATAM com saídas do Rio de Janeiro ou São Paulo.
• Guia de turismo acompanhante NATURE TURISMO, credenciado pelo Ministério do
Turismo em toda parte terrestre e fluvial.
• Traslado IN e OUT entre Santarém e Alter do Chão.
• 05 noites no Hotel Mirante da Ilha em aptos STD com café da manhã.
• 03 dias de passeios fluviais no barco da Selvagem Tour com guia local.
• 03 refeições
• Bolsa de viagem
• Cartão de Assistência GTA, para as pessoas com até 85 anos.
NÃO INCLUI: Extras de qualquer caráter.

Condições de Cancelamento por parte do passageiro: será aceita a
desistência com restituição da importância paga, diminuída da taxa de
administração (20%) se for verificado até 30 (trinta) dias antes da partida.
Após esse prazo a multa será de 30% do valor da excursão, acrescida da taxa
de administração (5%). Se a desistência ocorrer nos últimos 05(cinco) dias antes
da saída da excursão a multa será de 50% (cinquenta por cento), acrescida da taxa
de administração (2%). Os valores serão ressarcidos num prazo de 90 dias após a
data do cancelamento formal.

Valor por pessoa em apartamento duplo:
Entrada R$ 498,00 + 09 X R$ 498,00 = R$ 4. 980,00
Valor por pessoa em apartamento single:
Entrada R$ 615,00 + 09 X R$ 615,00 = R$ 6.150,00
Acrescentar na entrada a taxa de embarque dos aeroportos R$ 67,OO
PAGAMENTO À VISTA: 10% DE DESCONTO
Criança até 5 anos: 50% DE DESCONTO
Criança de 6 a 12 anos: 20% DE DESCONTO

Praias com areia branca, água morna esverdeada e cristalina.

Barco Sol da Selvagem Tour.

Praia Pontal do Cururu, Rio Tapajós

Lago Verde, Alter do Chão, PA.

Praia do Rio Tapajós, morna e cristalina.

Lago e Praia do Mureta, Alter do Chão.

Praia do Pindobal com seus quiosques.

Vila de Alter do Chão à noite.

A famosa dança carimbó do Pará.

Praias do Rio Arapiuns, Alter do Chão

Flona, Canal do Jari, Rio Arapiuns

Praia da Ponta de Pedra, Rio Arapiuns.

Comunidade de Urucureá, Rio Arapiuns

