


Além
dos seus
sonhos



Um navio-hotel exclusivo
em um lugar mágico

Há poucos lugares no mundo com tanta magia e encanto 
como a Amazônia: paisagens exuberantes e flora e fauna de 
beleza incomparável. Embarque em uma das aventuras 
mais emocionantes da sua vida no Iberostar Heritage Grand 
Amazon, um hotel flutuante cinco estrelas exclusivo, com 
sistema all inclusive, que segue o curso do rio Amazonas, 
pelos trechos do Rio Negro ou do Rio Solimões.

Sua viagem começa na cidade de Manaus, parando em 
vários pontos da selva amazônica para realizar excursões 
em pequenas lanchas. Descubra um surpreendente cenário 
e conheça os povoados hospitaleiros que vivem nas 
margens dos rios.

Cabines confortáveis e bem equipadas, restaurante e bar, 
entretenimento, sala de reunião para convenções, piscinas, 
discoteca, jacuzzi e uma cabine para tratamentos e serviços 
de massagem garantem uma experiência única de 
encontro com a natureza com conforto, segurança e 
elegância.

Desvende os
encantos da
Amazônia



Nada como chegar a bordo, receber uma bebida de 
boas-vindas e sentir as suas preocupações 
desaparecerem. A partir desse momento você terá 
dias de relaxamento e prazer, sem ter que se 
preocupar com nada.

O sistema all inclusive do navio inclui pensão 
completa, serviço de quarto, minibar, aperitivos, 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas, nacionais ou 
importadas, cofre de segurança em cada cabine, 
programação de entretenimento a bordo, além de 
passeios e excursões com guias especializados na 
floresta amazônica.

Um 
serviço
impecável

Relaxe por
completo
com nosso
sistema
all inclusive



Cabines elegantes
e confortáveis
O navio dispõe de 70 cabines de 
aproximadamente 23m², com varanda privativa 
e vista para o rio ou para a floresta tropical e 2 
amplas suítes Royal de 50m². Todas as cabines 
estão distribuídas entre os três decks do navio. 

Cuidadosamente decoradas com estilo e 
elegância, as acomodações oferecem a 
comodidade ideal para você desvendar a 
Amazônia sem abrir mão do conforto de um 
hotel. Suas instalações incluem, entre outros 
detalhes, banheiros privativos, camas de casal 
ou duas camas individuais, televisão, ar 
condicionado, máquinas de café de cápsulas, 
cofre de segurança e serviço de quarto.



Lazer e diversão
insuperáveis

O lazer é, sem dúvida, um dos destaques do Iberostar Heritage 

Grand Amazon. Durante a viagem você poderá relaxar nas duas 

piscinas ou na jacuzzi, fazer exercícios na sala de ginástica, 

participar de palestras sobre a Amazônia ou fazer uma 

massagem relaxante com óleos e essências da região. Entretanto, 

a principal atração são os passeios que você pode realizar ao 

longo do percurso: experiências incríveis que incluem pesca de 

piranhas, observação dos botos cor-de-rosa, jacarés e aves, visitas 

às regiões ribeirinhas, safari fotográfico de lancha e passeio pela 

selva. E na última noite do cruzeiro, desfrute do jantar com o 

capitão, seguido de um espetáculo de folclore local.

Viva essa
experiência
única na
Amazônia



Nossas receitas gastronômicas farão com que o passeio 
pelo Amazonas tenha um sabor ainda mais especial. 
Depois de um longo dia de aventuras, nada melhor que 
desfrutar de um coquetel em um dos bares do navio.

O Restaurante Kuarup (batizado em homenagem a uma 
das mais importantes celebrações indígenas) dispõe de 
serviço de buffet regional e à la carte. O segundo 
restaurante, Tucano Grill, localizado ao ar livre, no último 
deck do naivo, com vista para o rio e para a bela 
paisagem natural da floresta, oferece buffet e aperitivos, 
além do serviço de bar.

Um 
luxo para
o paladar

Saboreie a
deliciosa
gastronomia
local



Celebração de 
momentos únicos

Porto de Manaus

A 14 km do Aeroporto de Manaus (MAO)

LOCALIZAÇÃO

72 cabines com banheiro e varanda privativa (23 m²), 
incluindo 2 suítes Royal (50 m²)

Todas equipadas com ar condicionado, cofre, TV e DVD, 
frigobar, telefone, secador de cabelo e máquina de café 
em cápsulas

HOSPEDAGEM

2 restaurantes a bordoGASTRONOMIA

Excursões pela selva

Pesca e outras atividades organizadas

Sala fitness

ESPORTE

Espetáculos folclóricos locais

Música e discoteca

Palestras Educacionais

ENTRETENIMENTO

Coquetel e jantar de boas-vindas; caminhadas e passeios de 
lancha pela região de Igarapés de Manaquiri e Manacapurú; 
pesca de piranhas; focagem noturna de jacarés; observação 
da fauna e flora local; amanhecer no Amazonas; visita à Casa 
do Caboclo; jantar de gala; Encontro das águas. 

ROTEIRO
RIO SOLIMÕES
3 NOITES

Coquetel e jantar de boas-vindas; caminhadas e passeios de 
lancha pela região de Igarapés de Jaquiri e Ilhas de Três 
Bocas; pesca de piranhas; focagem noturna de jacarés; 
observação da fauna e flora local; amanhecer no Amazonas; 
passeio e caminhada com observação de botos cor-de-rosa; 
visita a uma comunidade indígena; jantar de gala; Encontro 
das águas. 

ROTEIRO
RIO NEGRO
4 NOITES

2 piscinas externas e 1 jacuzzi

2 bares

Enfermaria e atendimento de primeiros socorros

Cabine para massagens ($)

Sala de reuniões

Room Service

INSTALAÇÕES
E SERVIÇOS

O Iberostar Heritage Grand Amazon oferece o 
ambiente ideal para qualquer tipo de evento, 
pessoal ou profissional, com a atração da 
paisagem exótica e envolvente da Amazônia. 
Uma experiência única a bordo de um cenário 
envolto de beleza incomparável: os ingredientes 
para o sucesso de qualquer celebração.
O navio dispõe de um salão com capacidade 
para 148 pessoas em um ambiente em auditório, 
equipado com som e sistemas de projeção. 
Além disso, uma equipe de profissionais cuidará 
de todos os detalhes do seu evento, para que 
você não tenha que se preocupar com nada.

ficha
técnica




