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A hora é mesmo da Amazônia brasileira. Suas riquezas naturais chamam a atenção do mundo, pela 

imponência dos seus rios, a beleza das suas matas, mas também pela coragem dos seus moradores e 

pela sua história que marcou até hoje a história do Brasil. 

Com um grupo de amigos, seguindo as rotas que levam a extraordinária aventura de Fordlândia, a 

viagem é uma experiência completa e enriquecedora, combinando natureza, praias e descoberta com 

a cultura e as tradições dos povos da região. 

A bordo de um confortável barco com cabines climatizadas privativas, uma gastronomia com toque 

regional e serviço muito personalizado, navegamos calmamente para apreciar a paisagem e chegar a 

locais pouco visitados que ainda guardam lendas e segredos surpreendentes. Uma viagem 

transformadora que lhe deixara marcado para sempre. 

 

 

* De 18 a 23/04/2022 – 6 dias e 5 noites com pensão completa no Belle Amazon (8 cabines) 

ou no Amazon Dolphin (11 cabines), à partir de R$ 10.700 por pessoa em cabina dupla 

 

 



Roteiro Especial Fordlândia – 6 dias e 5 noites 

2 

 

1º dia – 18 de Abril: Santarém - Alter do Chão - Maguari 

Recepção no aeroporto de Santarém e traslado para Alter do Chão, uma viagem de 40 minutos.  

O barco e sua tripulação estarão à sua espera no píer da simpática vila. Aproveite para dar uma volta 

na praça principal e ver a famosa praia Ilha do Amor, cartão postal de Alter do Chão. 

Saída prevista às 15hs com direção a Maguari (aproximadamente 3 horas de navegação). Aprecie o pôr 

do sol bebendo um aperitivo no nosso último convés, um espetáculo diário. Jantar a bordo. 

Noite: barco atracado em Maguari 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º dia – 19 de Abril: Maguari – Boim - Itapuama 

Café da manhã a bordo e logo em seguida sairemos para uma visita da comunidade de Maguari, 

incluindo um passeio de canoa pelo iguarapé.  

Retorno ao barco para um banho de Rio na famosa ponta de areia, e saída com destino a Boim 

(aproximadamente 2h30 de navegação). Almoço a bordo durante a navegação.  

Chegada em Boim com visita programada de 2 horas para entender a importância da vila na história da 

região que em 1876 começou a maior tragédia da história econômica da Amazônia.  Encarregado pelo 

Cônsul inglês em Belém de encontrar sementes de seringueira, o famoso aventureiro Wickham 

conseguiu ajuda de ex-confederados instalados em Boim, vila ribeirinha do alto Tapajós, que indicaram 

as terras altas como lugar preferencial, e de índios Tapuia, que recolheram e embrulharam as tão 

delicadas sementes. Acredita-se que 70.000 sementes atravessaram o Atlântico e entraram na história 

como o símbolo de uma biopirataria que transferiu para a Ásia, depois de 1912, o domínio da produção 

de borracha, e levou à falência a quase totalidade dos seringais da Amazônia. 

De volta a bordo saída para Itapuama. Aperitivo e jantar a bordo.  

Noite: barco atracado em Itapuama 
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3º dia – 20 de Abril: Itapaiuna - Fordlândia 

Saída durante a noite para Fordlândia (aproximadamente 5 horas de navegação). Café da manhã a 

bordo. 

Chegada prevista as 10hs e dia inteiro dedicado a visitas em Fordlândia, vila  agora tombada que carrega 

a memória do grande fracasso do Henry Ford.  Seu projeto era não somente a produção de borracha, 

mas também a implantação na Amazônia de uma cidade ideal desenhada nos Estados Unidos. Além das 

lagartas e dos fungos que acabaram com as seringueiras, a incapacidade de entender as condições 

naturais e humanas da região explicam porque Ford mudou para Belterra a partir de 1934. O sonho 

fracassou e Ford se retirou em 1945. Hoje o viajante é surpreso pela pequena vila, erroneamente 

chamada de cidade fantasma, suas casas, seus comércios, seu restaurante e suas pousadas. A emoção 

é mesmo marcante nos cais do Rio Tapajós, nos galpões de vidros quebrados, na famosa caixa d’agua, 

nas mansões abandonadas surgidas do Middle West americano, ou nas duas igrejas católica e 

presbiteriana. 

Almoço, aperitivos e Jantar a bordo. Noite: barco atracado em Fordlândia  
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4º dia – 21 de Abril: Fordlândia – FLONA (Floresta Nacional do Tapajós) 

Saída com destino a Floresta Nacional do Tapajós (conhecida como FLONA) e café da manhã a bordo. 

Em seguida nos prepararemos para uma trilha pela floresta nativa, acompanhados de um morador do 

local que nos apresentará um pouco da rica flora amazônica e talvez alguns animais. Ao final, um banho 

relaxante no igarapé de água cristalina e friazinha nos aguarda! 

Pela tarde, após almoçar e recuperar as energias gastas na trilha, seguiremos a navegação com destino 

a uma ponta de areia, como são chamadas as praias da região, para um banho nas águas azuis do 

Tapajós. Aproveite para relaxar e curtir esse paraíso amazônico. 

À noite, teremos a oportunidade de degustar um menu especial com o melhor da culinária paraense 

preparado com muito carinho pela nossa equipe. 

Antes de dormir, não deixe de subir ao deck e passar alguns minutos observando o céu estrelado e os 

sons da floresta. 

Noite: barco atracado na FLONA 

  

5º dia – 22 de Abril 

FLONA - Belterra 

Saída de madrugada para a praia Pindobal. Café da manhã a bordo. 

Chegada prevista às 11hs, aperitivo na praia e almoço servido a bordo.  

Pela tarde visita especial na cidade de Belterra, a segunda vila idealizada por Henry Ford com fortes 

traços do período do ciclo da borracha. Após o fracasso das plantações de seringa em Fordlândia, Henry 

Ford teve que buscar um terreno plano, com solo rico em minerais e material orgânico para que seu 
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projeto fosse continuado. A Bela Terra foi cedida pelo governo brasileiro à Ford e a produção começou 

em 1934. A arquitetura das construções foi inspirada no modelo americano, algumas delas permanecem 

até hoje intactas, pois foram tombadas como patrimônios históricos. 

À noite jantar especial de despedida! Faremos uma tradicional piracaia: peixe assado na brasa na praia 

em um cenário muito especial!  

Noite: barco atracado na Praia de Pindobal 

 

6º dia – 23 de Abril 

Belterra - Alter 

Café da manhã a bordo e navegação de aproximadamente 1h30 de volta para Alter do Chão.  

Chegada em Alter, desembarque e tempo livre para passear pela vila e fazer as últimas compras!  Em 

função do horário dos voos, lanche ou almoço a bordo. 

Traslado para aeroporto. 
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Nosso pacote inclui: 

- Traslados terrestres (Aeroporto / Barco / Pousada ou Aeroporto) 

- Hospedagem em cabines com ar condicionado 

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

- Refeições (café da manhã, almoço, lanche e jantar) 

- Bebidas (água mineral, sucos, refrigerantes, cervejas e caipirinhas) 

- Todos os passeios e taxas comunitárias de visitação 

- Kit de amenities nas cabines 

- Equipe de tripulação com comandante, marinheiros, cozinheira e auxiliar, camareira e anfitriã 

- Seguro Viagem Individual 

 

Nosso pacote não inclui:  

- Passagens Aéreas 

- Acomodação eventual e outros serviços na Vila de Alter do Chão 

- Gorjetas opcionais para tripulação e guias de atividades 

- Itens não especificados acima. 

 

VALORES DO PACOTE POR PESSOA: 

Em Cabine Dupla: R$10.700,00 | em Cabine Single: R$14.900,00 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

Parcelado via depósitos: 50% de entrada + 50% até 30 dias antes do embarque; 

Cartão de credito em três vezes.  

 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

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, 20% do valor total; após os 20 dias 

anteriores ao embarque, 80% do valor total do pacote.  

Em razão de decretos federais/estaduais/municipais que impeçam a realização da 

viagem devido a pandemia de Covid-19, a política de cancelamento por força maior 
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seguira a Lei 14.046/2020. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- 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; 

- O embarque no primeiro dia do roteiro acontece a partir das 08h00 e até as 16:00, por isso é 

necessário de cheguar na Vila de Alter do Chão antes. 

- Considerando as atividades no último dia do roteiro, indicamos que o voo de retorno a 

partir do Aeroporto de Santarém seja após às 15h00; 

- Para viagens realizadas durante a pandemia, todos os passageiros deverão apresentar 

teste negativo para a Covid-19 realizado até 48 horas antes do embarque. A Turismo 

Consciente se compromete a também realizar a testagem de toda a sua tripulação, 

buscando, assim, em conjunto com nossos protocolos sanitários internos, maior 

segurança para todos que estarão a bordo; 

- As embarcações utilizadas em cada saída regular poderão variar de acordo com a 

quantidade de passageiros confirmados, seguindo o mesmo padrão de conforto e 

estrutura; 

- A saída confirmada a partir de 08 passageiros; 
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O BELLE AMAZON 

- Construido em madeira nobre, com conforto e segurança, reformado em 2018/2022 

- 32 metros de comprimento e 7 de largura, motor de 500 HP, equipamentos completos incluindo 

telefone  por satélite 

- 9 cabines suíte (incluindo uma máster), com ar condicionado e banheiros privativos 

- 4 espaços comuns (sala de jantar, sala de estar, barexterno e deck superior) 

- 2 lanchas para passeios 

- 4 cabines para tripulantes 
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O AMAZON DOLPHIN 

- Construido em madeira nobre, com conforto e segurança, reformado em 2019 

- 36 metros de comprimento e 8 de largura, motor de 600 HP, equipamentos completos incluindo 

telefone  por satélite 

- 12 cabines suíte (incluindo duas másters), com ar condicionado e banheiros privativos 

- 4 espaços comuns (sala de jantar, sala de estar, barexterno e deck superior) 

- 2 lanchas para passeios 

- 3 cabines para tripulantes 

 


