
 

NORTE DO BRASIL COM GUIANAS  
Natal / Belém / Boa Vista do Acará / Ilha do Marajó / Suriname – 

Paramaribo / Georgetown / Caiena 
12 a 29 de janeiro de 2023 

Programação: 
1º DIA (12/01 – Quinta-feira): NATAL / BELÉM - Às 02:00hs apresentação do grupo no Aeroporto 
Internacional Governador Aluízio Alves para embarque às 04:55hs no voo LATAM LA 3313 / 3174 com 
destino à Belém (PA). Previsão de chegada às 10:50hs. Após desembarque, faremos traslado ao hotel 
para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Restante do dia livre.  
 

2º DIA (13/01 – Sexta-feira): BELÉM - Às 09:00h saída para city tour onde teremos a melhor 
oportunidade para conhecermos a cultura, a história e arte de Belém, visitando o Museu Emílio Goeld, 
Centro Histórico, Mercado Ver-o-Peso, Museu de Arte, entre outros. À tarde, faremos visita à Vila de 
Icoaraci – maior centro de produção de cerâmica das culturas marajoaras, Tapajônicas e Maracá com 
visitas as olarias onde conheceremos o processo de produção das peças de cerâmicas com oportunidade 
de compra com preços acessíveis. Programação noturna: Estação das Docas. Pernoite 
 

3º DIA (14/01 – Sábado): BELÉM - Pela manhã, faremos visita ao Mangal das Garças. Ao entardecer, 
sugerimos ao grupo passeio (Opcional não incluso no pacote) pela orla de Belém. Embarcaremos em 
barco regional, para aproveitar o entardecer, fazendo um agradável passeio fluvial pela orla de Belém. 
Com duração de 1h30min, a partir de nossa maior Avenida Fluvial: a Baía do Guajará, você conhecerá a 
orla belenense navegando pelo rio Guamá, embalado com muita música ao vivo, brincadeiras, 
apresentação de nossas danças folclóricas e guia acompanhante. Retorno ao hotel no final da tarde. 
 

4º DIA (15/01 – Domingo): BELÉM / ILHA DO MARAJÓ - Pela manhã, faremos traslado ao porto de 
Salvaterra onde embarcaremos com destino à Ilha de Marajó – maior ilha fluvio-marítima do mundo, que 
encanta pelo exotismo de suas praias, paisagens, cultura Marajoara e deliciosa culinária. Ao chegarmos, 
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) na Pousada dos Guarás – Avenida 
Beira Mar ou similar. Programação noturna a combinar 
 

5º DIA (16/01 – Segunda-feira): ILHA DO MARAJÓ - Pela manhã, saída para passeio à cidade de Soure 
com visita aos pontos turísticos, como: Praia do Pesqueiro, Praia de Barra Vermelha, Artesanato, 
Cerâmica e curtume (Centro de Artesanato de couro de Búfalo). 
 

6º DIA (17/01 – Terça-feira): ILHA DO MARAJÓ - Pela manhã, faremos montaria e fotos em Búfalos 
(Opcional, não incluso no pacote). À tarde, faremos visita à Vila Histórica de Joanes – local das ruínas 
Jesuítas da época do Descobrimento do Brasil. Visitaremos também a Praia Grande de Joanes e lojinhas 
com artesanato local. Retorno à Pousada após passeio. (Sujeito a alteração – de acordo com a agenda do 
Receptivo local). Pernoite 
 

7º DIA (18/01 – Quarta-feira): BELÉM / ILHA DO MARAJÓ - Pela manhã, acerto de extras e saída com 
destino ao Porto onde embarcaremos em barco fluvial com destino à Belém (PA). Após chegarmos em 
Belém, faremos traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). 
Restante do dia livre. Às 22:30hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional do Belém (PA). 
 

8º DIA (19/01 – Quinta-feira): BELÉM / PARAMARIBO - SURINAME - Embarque às 00:10hs no voo 
GOL G3 7473 com destino à Paramaribo – capital do Suriname. Previsão de chegada às 02:00hs. Após 
desembarque, tramites de imigração e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos 
(Conforme reserva).   
 

9º DIA (20/01 – Sexta-feira): PARAMARIBO – SURINAME - Pela manhã, faremos city tour panorâmico 
pela parte histórica de Paramaribo, local mais proeminente e desenvolvido da cidade, com uma arquitetura 
de impressionar os olhos dos visitantes. Visitaremos o Museu Fort Zeelandia, o Palácio Presidencial, a 
Praça da Independência, e muitos outros monumentos. Os edifícios monumentais dão uma boa visão da 
história da era colonial no Suriname. À tarde, caminharemos pela Palm Garden onde passaremos por 
outros monumentos, como a Sinagoga ao lado da Mesquita Árabe. Nosso Passeio, seguirá até o Sul de 



Paramaribo, ao longo do Mercado Central contemplaremos a Estatua Kwakoe, a área de esta Abra Broki – 
Lar da Classe Média trabalhadora. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite 
 

10º DIA (21/01 - Sábado): PARAMARIBO – SURINAME - Pela manhã, saída para passeio Full Day ao 
Parque Natural de Brownsberg onde contemplaremos uma vista deslumbrante do Lago Brokopondo e os 
seus arredores tropicais, onde avistaremos pássaros e macacos exóticos durante uma caminhada pela 
floresta até chegarmos às cênicas cascatas. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite 
 

11º DIA (22/01 - Domingo): PARAMARIBO – SURINAME / GEORGETOWN - Às 03:00hs acerto de 
extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Johan Adolf Pengel em Paramaribo 
para embarque às 06:00hs no voo Suriname Airways 421 com destino à Georgetown – Guiana. 
Previsão de chegada às 05:45hs (Fuso horário local). Recepção, tramite de imigração e traslado ao hotel 
para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).  
 

12º DIA (23/01 – Segunda-feira): GEORGETOWN - Pela manhã, faremos city tour em Georgetown – 
capital da Guiana. Colonizada pelos britânicos, Georgetown lembra muito uma pequena cidadezinha 
inglesa, com toques um tanto caribenhos, é claro. Em Georgetown, você encontrara alguns canais que 
lembram muito os canais holandeses de Amsterdã e incríveis edifícios de madeira do século XIX. No 
passeio, visitaremos a Catedral Anglicana St. George (Uma das mais altas igrejas de madeira do mundo, 
com uma altura de 43,5 metros), conhecerá o Monumento Umana yana &Liberação africana e o Cheddi 
Jagan Research Centre (Museu dirigido pela família de Dr. Jagan, que foi presidente da Guiana, e 
considerado por muitos como o “Pai da nação”).  
 

13º DIA (24/01 – Terça-feira): GEORGETOWN / ILHA DA SALVAÇÃO - Pela manhã, faremos passeio às 
5 Ilhas diferente do Rio Essequibo, que é o maior Rio da Guiana, onde teremos uma verdadeira 
experiência em contato com a natureza e conheceremos um pouco da história da Guiana, desde a sua 
colonização. No passeio, conheceremos a Ilha Fort, uma das principais ilhas, já foi a capital das colônias 
de Essequibo e Demerara durante os séculos XVI e XVII; a Ilha Bartica que significa “Terra vermelha”; a 
Ilha da Preguiça, a Ilha Kykoveral e Ilha Wel te Vreeden. Retorno ao hotel em Georgetown. Pernoite 
 

14º DIA (25/01 – Quarta-feira): GEORGETOWN / CAYENA – Em Horário a definir, embarque em voo 
regular com destino à Caiena – Guiana Francesa. Recepção, tramite de imigração e traslado ao hotel 
para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite 
 

15º DIA (26/01 – Quinta-feira): CAYENA – Dia dedicado à visita pela cidade de Caiena – capital da 
Guiana Francesa, um local que transpira o ambiente clássico dos tempos coloniais com seu centro 
pequeno mais cheio de antigas casas pintadas de cores garridas. No city tour, visitaremos o Fort Céperou, 
Place des Palmistes, salines de Montjoly, Fort Diamant e Catedral Saint-Sauveur de Cayenne, finalizando 
no Jardim botânico de Cayenne. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite 
 

16º DIA (27/01 – Sexta-feira): CAYENA – Pela manhã, saída com destino à Kouro para visitarmos o 
Centro Espacial (De acordo com disponibilidade), o seu Museu e base espacial de onde são lançados 
algumas espaçonaves durante o ano. Nesse dia, faremos passeio até a Isla Salut a menos de 15km da 
costa, ainda em território francês, está localizado esse arquipélago de origem vulcânica composta por três 
ilhas: Les Iles de Salut, ou Ilhas da Salvação. A mais famosa é a ilha do Diabo que até 1954 abrigavam 
uma prisão bastante e famosa por ter inspirado o filme “Papillon”. Durante o passeio de barco neste 
arquipélago é possível fazer caminhadas na praia, mergulho com Snokeling, entre outros. Pernoite  
 

17º DIA (28/01 – Sábado): Dia livre para atividades independentes. 
 

18º DIA (29/01 – Domingo): CAIENA / NATAL: Em Horário a definir, embarque em voo regular com 

destino à Natal (RN) – Brasil. Fim dos nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Ônibus de turismo com ar; 

 Bilhete aéreo Natal / Belém / Paramaribo / 
Georgetown / Caiena / Natal; 

 17 diárias em hotel categoria turística; 

 Guia acompanhante e local. 
 

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI: 
 

 Extra de qualquer natureza que não 
esteja mencionado neste roteiro. 

 Seguro viagem. 
 

PREÇO POR PESSOA (PARTE TERRESTRE + Parte aérea – Sujeito a reajuste e alterações sem 
aviso prévio): 

 Apto duplo/triplo: R$ 22.500,00 ou 10x de R$ 2.2500,00 (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 
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br  

http://www.avellartour.com.br/

