Festa do Bumba Meu Boi

Natal / Manaus / Parintins / Natal
20 a 26 de Junho de 2022
Programação:
1º DIA (20/06 – Segunda-feira): NATAL / BRASILIA / MANAUS
Às 02:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador dos Guararapes para
embarque às 05:15hs no voo GOL G3 1857 com destino à Brasília – Distrito Federal. Previsão de
chegada às 08:00hs. Tempo em conexão e reembarque às 09:00hs no voo GOL G3 9180 com
destino à Manaus (AM). Previsão de chegada às 11:00hs. Após desembarque, faremos traslado ao
hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
2º DIA (21/06 – Terça-feira): MANAUS
Às 09:00hs saída para city tour pelos principais pontos turísticos da cidade, onde visitaremos o
Bosque da ciência, Jardim Botânico, Adolpho Ducke, Zoológico do CIGS, Teatro Amazonas, Museu
do Índio, entre outros. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida a orla de Ponta Negra
(Opcional não incluso)
3º DIA (22/06 – Quarta-feira): MANAUS
Às 10:00hs sugerimos ao grupo passeio pelo Rio Negro saindo do Porto flutuante de Manaus onde
observaremos a margem esquerda do Rio Negro, a Cidade de Manaus, o igarapé de Educandos com
suas casas em forma de palafitas, o Mercado Municipal, a feira Manaus Moderna e os postos de
gasolina e fábricas de gelo flutuantes. No Encontro das Águas os visitantes poderão acompanhar a
maravilhosa união das águas - rios Negro e Solimões para juntos formarem o rio Amazonas; e se
derem sorte observar alguns Botos Tucuxi (Sotalia Fluviatalis) e Botos Cor de Rosa (Inia Geoffrensis).
Seguiremos para o Parque Ecológico do Janauary com a finalidade de conhecer os igapós e igarapés
em canoas motorizadas, observando a rica flora e fauna típica da região, em especial a exótica
Vitória Régia. (Passeio opcional – não incluso no pacote no valor de R$ 130,00). Durante esse
passeio visitaremos a uma reserva indígena para apreciarmos em loco os costumes e dia a dia de
uma tribo local. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
4º DIA (23/06 – Quinta-feira): MANAUS / PRESIDENTE FIGUEIREDO
Às 08:00hs saída com destino à cidade de Presidente Figueiredo, conhecida como a terra das
Cachoeiras, com mais de 100 cachoeiras catalogadas, de diferentes tamanhos e formato.
Aproveitaremos o dia em passeios com contato com a natureza. Retorno a Manaus no final da tarde.

5º DIA (24/06 – Sexta-feira): MANAUS / PARINTINS
Às 12:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Manaus para
embarque às 13:30h no voo VOEPASS 2Z 5964 com destino à Parintins. Previsão de chegada às
14:40hs. Após desembarque, faremos traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Descanso e dia livre para o festival do bumba meu boi é uma festa popular, com
predominância nas regiões Norte e Nordeste, que teve origem no folclore brasileiro. A festividade é
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Programação Noturna: Festa do Bumba Meu Boi.
6º DIA (25/06 – Sábado): PARINTINS
Às 10:00h saída para city tour em Parintins – Sede do arquipélago das “Ilhas Tupinambaranas” - para
conhecermos os principais pontos turísticos da cidade, como: a Catedral de Nossa Senhora do
Carmo, Bumbódromo de Parintins, Vila Amazônica, Rio Uaicurapá, Lago de Macuricanã, entre outros.
Programação Noturna: Festa do Bumba Meu Boi.
7º DIA (26/06 – Domingo): PARINTINS / NATAL
Às 09:00h saída para o aeroporto onde embarcaremos às 17:15hs no voo com destino à Natal (RN).
Previsão de chegada às 22:00hs. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
•
•
•
•
•

Ônibus de turismo com ar;
Bilhete aéreo Natal / Manaus / Parintins /
Natal;
6 diárias em hotel categoria turística;
Serviço de bordo;
Guia acompanhante e local.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
•
•

Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.
Seguro viagem.

PREÇO POR PESSOA (PARTE AÉREA – Sujeito a reajuste sem aviso prévio):
• R$ 3.300,00 + R$ 708,00 (taxas aeroportuárias) podendo ser parcelado em 06x nos cartões
Hiper, Visa ou Mastercard.
PREÇO POR PESSOA (PARTE TERRESTRE):
• Apto duplo: R$ 5.500,00 ou 10x de R$ 550,00 (Cheque ou cartão);
• Apto triplo: R$ 5.200,00 ou 10x de R$ 520,00 (Cheque ou cartão);
• *A excursão poderá ser paga nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br
Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

