Alter do Chão – Vivência Mundurukus
Com acompanhamento do Rabino Joseph Saltoun

Período
14/11 a 18/11/2019
Roteiro:
1º dia - (14/11) - Aeroporto de Santarém – Vila de Alter do Chão
Embarque em São Paulo ou outra cidade de origem com destino à Santarém, desembarque e traslado
para vila de Alter do Chão (34km – aprox. 40 min), acomodação no hotel.
Nota: Todos devem chegar no mesmo horário, as principais conexões são em Brasília, dando
opções de voos desde São Paulo e outras cidades.
Voo previsto 3188 (LATAM) chegada às 15:50 em Santarém.

2º Dia – (15/11) - Alter do Chão – Mundurukus.
Café da manhã. Embarque em nosso barco regional as 09h30min da manhã, conheceremos nossa
casa/barco e iniciaremos uma viagem no majestoso rio Tapajós até a Aldeia dos índios Mundurukus,
com duração aproximada de 07 horas de viagem, faremos uma parada para o almoço e banho no
igarapé de Jamaraquá, um paraíso com belas praias e águas transparentes, após breve descanso,
seguiremos viagens até o lago do Maraí, onde os índios nos esperam com suas canoas. Entre as 20h00
e 20h30min apresentações de danças e rituais indígenas de defumação para espanto dos maus
espíritos. No término os visitantes poderão dançar com a tribo. Jantar e pernoite na aldeia com redes
em uma OCA.

Nota 1: o barco não encosta na margem do lago na aldeia, devido ao nível da água estar baixo, então
os índios em suas canoas chegaram até o barco para recepcionar os visitantes.
Nota 2: Foto do barco ilustrativa, podendo ser substituído conforme disponibilidade.

3º Dia (16/11) - Mundurukus
Após o café da manhã, conheceremos o dia de vida na aldeia indígena, conhecendo os costumes e
como eles vivem, depois uma caminhada pela a selva Amazônica junto com os índios. Almoço na aldeia
e descanso, depois podemos sair com os índios em suas canoas para pescar Piranhas e outros peixes,
a noite faremos uma Piracaia (pira = peixe / caia = assar) e assaremos os peixes pescados. Segundo
pernoite na aldeia.

4º Dia - (17/11) – Mundurukus – Alter do Chão
Após o café da manhã, despedida dos amigos Mundurukus e retorno para a vila de Alter do chão,
faremos um almoço na Praia de Maguari (linda Praia de águas esverdeadas), tempo para curtir a praia
e descanso, chegada na vila no fim da tarde.

5° Dia - (18/11) – Alter do Chão – Santarém / Origem
Café da manhã no hotel e dia livre para descanso e/ou atividades independentes, em horário pré
determinado, traslado para o aeroporto de Santarém, para embarque de retorno à cidade de origem.
Fim de nossos serviços.

Nota: Traslado único para todos do grupo. Voo previsto 3067 (LATAM) saída de Santarém às
16:30.

Preço do pacote, por pessoa, parte terrestre: preços cotados com base de 18 pessoas em
acomodação dupla.
Acomodação

Duplo

Mirante da Ilha
(std)

6012

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- O roteiro poderá ser adaptado por motivos alheios a nossa vontade;
- Para grupo menor o valor será recalculado;
- Passageiros com restrições alimentares há flexibilidade de cardápio, informe no ato da reserva;
- Sinal de R$ 200 por pessoa para pré reserva que será abatido na entrada;
- Data limite de inscrição: 10/08/19.
- Emitir passagem aérea apenas após a garantia da reserva com o grupo final fechado.

Com o número final de inscritos, as reservas serão efetivadas e os valores reconfirmados
conforme quantidade de participantes;

Parcelamento:
Visa ou Mastercard: 40% entrada à vista (depósito bancário ou transferência) + 6 parcelas iguais no
cartão.
À vista: 3% de desconto.

RESERVAS SERÃO FEITAS MEDIANTE A DISPONIBILIDADE. TARIFAS SUJEITAS A
ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. NADA RESERVADO, SOMENTE COTIZADO.

