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Sexta-feira

Horário Descrição

Check-in no Porto de Manaus

Partida. Navegação pelo Rio Solimões.
Pôr do Sol no terraço com música ambiente e inscrições na recepção, até as 20h,
para as excursões do próximo dia

Coquetel de boas-vindas oferecido pelo capitão no Salão Lua, com apresentação
da tripulação, dos equipamentos a bordo e dos procedimentos de segurança

15:00

Sábado

Horário Descrição

Café da manhã continental no terraço05:30 - 11:00

Café da manhã no restaurante Kuarup07:00 - 09:00

Palestra “Frutas da Amazônia” no Salão Lua11:30 - 12:00

Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção12:00

Almoço no terraço12:00 - 14:00

Entretenimento com a equipe de expedição no terraço12:30

Almoço no restaurante Kuarup13:00 - 14:30

Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção15:00

16:00

Jantar no restaurante Kuarup

Entretenimento com a equipe de expedição no Salão Lua

20:00 - 21:30

Excursão Noturna na região de Manaquiri21:30 - 22:30

Excursão Diurna- Passeio de lancha na região de Manaquiri para observação da
fauna e flora local ou Pesca de piranha na região de Manaquiri

19:30

Excursão Matutina - Passeio em lanchas e visita a casa do Caboclo (população
local) na região do lago Janauacá, para conhecer seu modo de vida, costumes e
os cultivos da localidade

08:00 - 10:00

Jantar no restaurante Kuarup20:00 - 21:30

18:00

19:00



Segunda-feira

Horário Descrição

Observação do Encontro das Águas nos Rios Negro e Solimões06:00 - 06:15

Chegada ao Porto de Manaus08:00

Check-out e desembarque08:00 - 08:30

café da manhã no restaurante Kuarup07:00 - 08:00
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Domingo

Horário Descrição

Café da manhã continental no terraço05:30 - 11:00

08:00 - 10:00

Café da manhã no restaurante Kuarup07:00 - 09:00

Palestra “Povos e cultura da Amazônia” no Salão Lua11:30 - 12:00

12:00

Almoço no terraço12:00 - 14:00

Entretenimento com a equipe de expedição no terraço

Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção

12:30

Visita à ponte de comando - Ponto de encontro na recepção15:00

16:00

Jantar de Gala no restaurante Kuarup

Excursão Diurna - Passeios em lanchas, visita a uma casa flutuante,
oportunidade de conhecer o artesanato local e fazer pequena caminhada na 
região do Lago Janauari

19:45 - 21:30

Excursão Matutina - Passeio em lanchas na região do Manacapurú ou Caminhada
pela selva na região do Manacapurú 

13:00 - 14:30

05:45 - 06:45
Excursão Matutina - Despertar da Amazônia. Passeio matinal em lanchas na
região do Manacapurú, onde podem ser avistadas aves e uma bela paisagem 
iluminada pelo nascer do sol

Show folclórico no Salão Lua21:30 - 22:30

Café da manhã continental no terraço5:30 - 8:00

Almoço no restaurante Kuarup
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

• O Iberostar Heritage Grand Amazon aceita somente crianças a partir de 08 anos de idade
• Às segundas e sextas-feiras o navio-hotel estará no Porto de Manaus para embarque e desembarque
• Para mais informações sobre a compra do city tour em Manaus, favor contatar a recepção do navio
• Apresente-se no Salão Lua 10 minutos antes das saídas dos passeios e caminhadas
• Para as excursões/caminhadas sugerimos a utilização de protetor solar, repelente, calça comprida, camisa de manga comprida, 
calçado fechado (sem salto) e chapéu ou boné
• Sugerimos que leve sua máquina fotográfica para os passeios
• É proibido portar bebidas alcoólicas nos passeios ou fumar durante as caminhadas na floresta
• A programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas e fenômenos da natureza

IBEROSTAR.COM


