FESTIVAL DE PARINTINS
26 JUNHO a 01 JULHO de 2019.

26 JUNHO: SALVADOR/MANAUS:
Chegada ao Aeroporto de Manaus. Após efetuar o desembarque daremos início a nossa visita pela cidade,
conhecendo o Palácio Rio Negro, sede oficial do Governo do Estado e belo exemplo de arquitetura do período áureo
da borracha. Visita ao Museu do Índio, da Congregação Salesiana, melhor lugar para compreender as tradições, usos
e costumes das populações indígenas. Depois segue com visita externa ao Palácio da Justiça do Amazonas e
finalizando com visita interna ao Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, um dos principais pontos turísticos de
Manaus. Símbolo da época da borracha onde toda riqueza e grandiosidade ainda nos são transmitidas através de
seus corredores, salões e obras de arte. Traslado ao hotel selecionado. Noite Livre.
27 JUNHO: MANAUS
Após Café da Manhã partiremos para admirar o curioso encontro das águas com breve parada para vista deste
fenômeno natural. No retorno é possível avistar a cidade de Manaus, alguns prédios históricos e as palafitas beira
rio. Retorno ao píer para Almoço (Bebidas não inclusa) Noite Livre.
28 JUNHO: MANAUS/PARINTINS
Café da Manha no hotel. Em horário a ser determinado pelo receptivo local. Saída para embarque no voo com
destino Parintins.
Traslado para o hotel. Jantar no hotel. Noite livre
29 JUNHO: PARINTINS
Café da Manha no hotel. Dia livre
Jantar no hotel. Segunda noite do festival (ingressos inclusos) Traslados por conta dos passageiros.
30 JUN: PARINTINS
Café da Manha no hotel. Dia livre
Jantar no hotel. Segunda noite do festival (ingressos inclusos) Traslados por conta dos passageiros.
01 JULHO: PARINTINS/MANAUS/SALVADOR
Café da Manha no hotel. Em horário a ser determinado pelo receptivo local. Saída para embarque no voo com
destino Manaus/ Salvador.

Pacote Inclui:
02 Noites de Hospedagem em Manaus – HOTEL BLUE TREE MANAUS- Com Café da manhã.
Traslados
Passeio Encontro das Águas c/almoço;
City Tour Manaus
Passagem Aérea Manaus /Parintins / Manaus
03 Noites de Hospedagem em Parintins – AMAZON RIVER RESORT, em regime de PENSAO COMPLETA
Consulte preços para esta saída.

