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Para fretamentos privativos, oferecemos quatro opções de itinerários, desenhados a partir de nossos anos 

de operação na região, com duração de 3, 4, 5 e 6 dias abrangendo uma diversidade de atividades e 

experiências pelos rios Tapajós e Arapiuns a partir da vila de Alter do Chão.  

A experiência a bordo inclui alimentação, atividades e uma equipe de tripulação preparada para atender 

todas as necessidades de nossos clientes, fazendo com que você tenha uma experiência inesquecível na 

Amazônia.  
 

 

O fretamento inclui:  

• Traslados de chegada e partida a partir do Aeroporto ou hotéis em Santarém;  

• Tripulação completa: comandante, marinheiro de convés, marinheiro de máquinas, cozinheira chef e 

auxiliar (acima de 09 passageiros), camareira e anfitriã Turismo Consciente; 

• Lancha rápida de apoio acompanhando a embarcação para os passeios, embarque e desembarque; 

• Atividades de acordo com o roteiro operado; 

• Taxas comunitárias e de visitação de acordo com opções de roteiros Turismo Consciente; 

• Alimentação: café da manhã, almoço, jantar, aperitivos e lanches nos passeios;  

• Bebidas: água mineral, suco, refrigerantes, cerveja e caipirinha; 

• Enxoval com roupa de cama, toalhas de banho e de praia, com reposição sempre que necessário; 

• Seguro viagem individual.  

 

Itens não inclusos:  

• Passagens aéreas;  

• Hospedagens e alimentação fora da embarcação; 

• Itens não especificados acima.  

 

Valor das diárias de fretamento: 

• Até 8 passageiros: R$14.200,00 

• De 09 a 13 passageiros: R$16.600,00 

• De 14 a 18 passageiros: R$18.500,00 

 

* Valores válidos para fretes de 01 de Maio de 2020 a 30 de Junho de 2021 
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Tabela dos principais atrativos inclusos nos roteiros: 

Roteiros & Atividades 

Rio Arapiuns: 

Imperdível 

3 dias 

Alter do Chão 

a bordo 

4 dias 

Rio Tapajós e 

Arapiuns: 

Experiências 

5 dias 

Imersão 

Amazônica 

6 dias 

Artesanato em palha: 

Urucureá 
X X X X 

Farinha tradicional: 

São Marcos 
X X X X 

Ecossistemas: 

Canal do Jari 
X X X X 

Trilha em floresta nativa: 

FLONA ou Atodi 
 X X X 

Canoagem no igarapé:  

FLONA 
  X X 

Vivência na aldeia 

Munduruku 
   X 

 

Política de Reservas e Pagamento: 
 

Pré-reserva:  

Fazemos um bloqueio da data desejada com validade por até 02 semanas ou até que a mesma data seja 

solicitada por um segundo interessado. Neste caso, nossa equipe entrará em contato solicitando a 

confirmação da reserva em até 24 horas, com prazo para pagamento do sinal em até 01 semana.  
 

Confirmação de Reserva:  

A confirmação e garantia da reserva na data desejada acontece mediante o pagamento do sinal de 20% do 

total do valor do fretamento via depósito bancário.  
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O restante do saldo poderá ser quitado em até três parcelas, sendo 30% até 60 dias antes do embarque, 

30% até 30 dias antes do embarque e 20% até 7 dias antes do embarque.  

 

Política de Cancelamentos: 

Em consonância com a deliberação normativa nº 161 de 09 de Agosto de 1985, da Embratur, em caso de 

desistência após assinatura do contrato de viagem, serão retidos: com até 31 dias de antecedência, 10% do 

valor total a título de despesas operacionais; entre 30 e 21 dias anteriores ao embarque, será retido 20% 

do valor total do fretamento; após os 20 dias anteriores ao embarque, até 80% do valor total do 

fretamento. 

 

Observações Gerais: 

• Frete mínimo de 03 diárias/2 noites; 

• Adicional de 20% sob o valor das diárias para períodos de Natal e Réveillon com mínimo de 5 diárias; 

• O embarque e desembarque são feitos sempre na Vila de Alter do Chão;  

• O embarque pode ser feito a partir das 09h00 da manhã do primeiro dia. O horário de saída do barco 

para início da navegação varia de acordo com o roteiro escolhido e com as atividades previstas para o 

primeiro dia;  

• O desembarque dos passageiros deve ser feito até às 18h00 do último dia. Como há voos partindo de 

Santarém na madrugada, oferecemos opcionalmente o serviço de uso das instalações do barco 

(cabines, banheiros, ducha, local para guardar as bagagens e apoio de nossa tripulação) - atracado na 

vila - até às 07h00 da manhã do dia seguinte pela taxa adicional de R$1.700,00 (independente do 

número de passageiros). Não estão inclusas refeições extras durante este período.  

• É possível incluir profissionais e serviços adicionais a bordo, tais como tradutor(a) bilíngue 

(inglês/espanhol), cuidador(a) de crianças, enfermeiro(a), garçom etc. Para valores, consulte nossa 

equipe.  

• Nosso cardápio contempla a gastronomia local e contemporânea, podendo ser adaptado para 

passageiros com alguma restrição alimentar, desde que comunicado antecipadamente. Sempre que 

solicitado, o menu poderá ser enviado previamente para aprovação e a solicitação de pratos e/ou 

ingredientes específicos, poderá gerar custos adicionais não inclusos.    
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• O ministério da saúde recomenda (não obrigatório) a vacinação da febre amarela para todos os 

viajantes acima de 09 meses de idade que entram em zonas endêmicas no Brasil, como a região 

amazônica.  
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