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Nome  ARIAÚ AMAZON TOWERS 
Tipo de Tarifa     REAL NET 
Validade    Até 28 de dezembro de 2011 
Categoria Hotel de Selva 

 
 
 
1. Tarifas 
 
 

PACOTES 
PREÇOS POR PESSOA 

SINGLE 
(R$) 

DUPLO/TRIPLO 
(R$) 

Ariaú 3 4 dias / 3 noites 2.298,00 1.731,00 

Ariaú 2 3 dias / 2 noites 1.745,00 1.367,00 

Ariaú 1 2 dias / 1 noite 1.177,00 989,00 

Há cobrança de 10% referente à TAXA DE SERVIÇOS 

 
 
 

TARIFAS ADICIONAIS R$ 
Noite Extra por pax / por noite 329,00 
Visita com Almoço full day / por pax 329,00 
Sobrevivência na Selva por pax 240,00 
Passeio para ver os botos por pax 164,00 
Carrinhos Elétricos 1 hora - aluguel 75,00 

Encontro das Águas por pax e com 
mínimo de 5 pax 189,00 

Ritual indigena por pax 126,00 
Há cobrança de 10% referente à TAXA DE SERVIÇOS 

 
 
 

SUITES ESPECIAIS U$ 
Suíte Paz Mundial 1.000,00 
Suíte Imperial 400,00 
Suíte Real 200,00 
Suíte Divina 1.000,00 
Suíte Celestial 500,00 
Suíte Suprema 500,00 
Suíte Cósmica 2.000,00 
Suíte Solar I (conjugada com a Solar II) 500,00 
Suíte Solar II (conjugada com a Solar I) 500,00 
Suíte Estrelar I (conjugada com a Estrelar II) 500,00 
Suíte Estrelar II (conjugada com a Estrelar I) 500,00 
Casas do Tarzan 1.000,00 
Casa do Tarzan – Jackques Cousteau 2.000,00 
Casa do Tarzan – Folha do São Paulo 3.000,00 

Tarifas em dólar que devem ser convertidas ao câmbio do dia 
Há cobrança de 10% referente à TAXA DE SERVIÇOS 
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2. Descritivo dos Pacotes 
 

Pacote: Ariaú 3 Duração: 4 dias / 3 noites 
Dia 1 
08:00 – Partida para o Ariaú Towers – 02 horas de barco, Recepção, Drinques de boas vindas e 
Acomodação. Excursões: Reconhecimento do Hotel Ariaú, Visita à casa de Nativos, Passeio de 
Reconhecimento em Canoa Motorizada. Refeições: Almoço, Jantar de Boas Vindas. 
 
Dia 2 
Excursões: Caminhada na Selva, Pescaria de Piranha, Focagem de Jacaré. Refeições: Café da Manhã, 
Almoço, Jantar. 
 
Dia 3 
Excursões: Visita à Vila do São Tomé – Tarde Livre! Refeições: Café da Manhã, Almoço, Jantar. 
 
Dia 4 
Excursões: Nascer do Sol – Manhã Livre! Refeições: Café da Manhã, Almoço. 
14:00 – Retorno para Manaus, transfer pata o Aeroporto / Hotel em Manaus. 
 

Pacote: Ariaú 2 Duração: 3 dias / 2 noites 
Dia 1 
08:00 – Partida para o Ariaú Towers – 02 horas de barco, Recepção, Drinques de boas vindas e 
Acomodação. Excursões: Reconhecimento do Hotel Ariaú, Visita à casa de Nativos, Passeio de 
Reconhecimento em Canoa Motorizada. Refeições: Almoço, Jantar de Boas Vindas. 
 
Dia 2 
Excursões: Caminhada na Selva, Pescaria de Piranha, Focagem de Jacaré. Refeições: Café da Manhã, 
Almoço, Jantar. 
 
Dia 3 
Excursões: Nascer do Sol – Manhã Livre! Refeições: Café da Manhã, Almoço.  
14:00 – Retorno para Manaus, Transfer para o Aeroporto / Hotel em Manaus. 
 

Pacote: Ariaú 1 Duração: 2 dias / 1 noite 
Dia 1 
08:00 – Partida para o Ariaú Towers – 02 horas de barco, Recepção, Drinques de boas vindas e 
Acomodação. Excursões: Reconhecimento do Hotel Ariaú, Visita à casa de Nativos, Passeio de 
Reconhecimento em Canoa Motorizada, Focagem de Jacaré. Refeições: Almoço, Jantar de Boas Vindas. 
 
Dia 2 
Excursões: Nascer do Sol, Caminhada na Selva. Refeições: Café da Manhã, Almoço.  
14:00 – Retorno para Manaus, Transfer para o Aeroporto / Hotel em Manaus. 
 
 

3. Descritivo dos Opcionais 
 

Visita com almoço 
Este é um opcional perfeito para aqueles que gostariam de conhecer e visitar o Ariaú, mas não dispõe de 
tempo suficiente. 
Saída de Manaus às 8 horas e inclui uma excursão em torno do hotel, o almoço é em estilo buffet com pratos 
regionais. Retorno a Manaus às 14 horas. 
 
Sobrevivência na Selva 
A água, o fogo e o alimento são necessários para você para compreender como sobreviver na selva 
amazônica. Pequenos grupos acompanhados por experientes guias regionais capazes de fornecer uma 
aventura fantástica na selva. Saídas: 6 horas com retorno previsto às 17 horas. Inclui almoço regional.     
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Passeio para ver os botos 
Estes mamíferos aquáticos são encontrados no rio Amazonas e fascinam nossos convidados por sua beleza 
exótica e como interagem facilmente com os seres humanos. Seguiremos em canoa motorizada pelo canal 
do rio Ariaú para uma rara oportunidade de brincar, fotografar e filmar os botos.  
 
Encontro das Águas 
O encontro das águas do rio Negro com as águas marrons do rio Solimões oferece o curioso fenômeno, 
absolutamente exuberante a todos. Este tour está sujeito a confirmação devido a um mínimo exigido de 5 
pax. Saídas às 8 horas do Ariaú.  
 
Ritual Indígena 
Os Índios mantêm suas tradições baseadas em regras sociais, políticas e religiosas. Avaliam sua terra e 
utilizam a natureza para cumprir suas necessidades de consumo. Seus rituais são fascinantes e ocorrem 
geralmente em celebrações especiais como casamentos.  
Saídas às 8 horas com almoço incluído. 
 
 

4. Suítes Especiais 
 

Suíte Paz Mundial: Localizada no último andar da Torre 01 possui vista do Paraná do Ariaú (talvez uma 
das vistas mais belas daquele lugar!). 
Possui: 01 cama de casal, 01 frigobar, 01 ventilador, 01 armário embutido, Ar condicionado, 01 Televisão, 
03 poltronas, Banheiro (com chuveiro elétrico), 01 closet, Varanda privativa com redes e vista panorâmica, 
01 telefone. 
 
Suíte Imperial: Localizada no último andar da Torre 04, tem uma vista privilegiada do Rio Negro e da mata.  
Possui: 01 cama de casal, 01 sala de estar, 01 frigobar, 01 ventilador, 01 armário, Ar condicionado, 01 
Televisão, 01 mesa de centro, Banheiro (com chuveiro elétrico), 01 closet, Varanda privativa com rede e 
vista para a mata/Rio Negro/hotel, 01 computador, 01 telefone. 
 
Suíte Real: Está Localizada abaixo da Suíte Imperial.  
Possui: 01 cama de casal, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, 01 Televisão, 01 mesa de centro, 01 
sofá, 01 telefone, 01 espelho, rede, Banheiro privativo (com chuveiro elétrico), 01 computador.  
 
Suíte Divina: Localizada no topo da Torre 05, localizada às margens do Rio Ariaú, possui varanda de 360º 
e redes.  
Possui: 01 cama de casal, 01 sofá cama, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, 01 televisão, Mesa
pequena com 02 cadeiras, 01 Bar, 01 telefone. 
 
Suíte Celestial: Localizada abaixo da Suíte Divina. 
Possui: 01 cama de casal, 01 sofá cama, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, 01 televisão, 01 mesa 
pequena com 02 cadeiras, 01 mesa grande com 02 bancos, 01 Bar, 01 telefone. 
 
Suíte Suprema: Localizada abaixo da Suíte Celestial. 
Possui: 01 cama de casal, 01 sofá cama, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, 01 televisão, 02 
bancos, 01 mesa centro com 02 cadeiras, 01 Bar, 01 telefone. 
 
Suíte Cósmica: Localizada no último piso da Torre 06, com vista panorâmica de 360º para o Rio Negro e 
arredores do Hotel. Tem como principais características os detalhes de seu interior (planetas, estrelas, lua 
sol, etc.) que lembram um planetário.  
Possui: 01 cama de casal, 01 sofá cama, 01 frigobar, 02 ventiladores, Ar condicionado, 01 televisão, 01 
Vídeo Cassete, 01 computador com internet, 01 telefone, 01 divã, 02 redes, 01 aparelho de som, 01 mini 
academia (01 bicicleta ergométrica, 01 esteira, 06 pesos e 01 step), 01 mesa com 04 cadeiras, Banheiro 
(com chuveiro elétrico), 02 cadeiras de madeira, 01 mesa de centro, 01 mesa para xadrez; 01 poltrona, 01 
closet, 1 luminária e 01 abajur. 
 
Suíte Solar I (conjugada com a Solar II): Localizada abaixo da Suíte Cósmica, tem uma vista privilegiada 
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do Hotel e da mata.  
Possui: 01 cama de casal, 01 sofá cama, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, Banheiro (com 
chuveiro elétrico), 01 televisão, 01 mesa de centro, 01 poltrona reclinável, 01 armário, 02 espelhos, 01 
closet, Rede, 01 telefone, 01 computador. 
 
Suíte Solar II (conjugada com a Solar I): Localizada abaixo da Suíte Cósmica, tem uma vista privilegiada 
do Hotel e do Rio Negro.  
Possui: 01 cama de casal, 01 sofá cama, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, Banheiro (com 
chuveiro elétrico), 01 televisão, 01 mesa de centro, 01 espelho, 01 closet, Rede, 01 telefone, 01 
computador.  
 
Suíte Estrelar I (conjugada com a EstrelarII): Localizada abaixo da Suíte Solar I e II, tem uma vista 
privilegiada para a mata. 
Possui: 01 cama de casal, 01 sofá cama, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, Banheiro privativo 
(com chuveiro elétrico), 01 televisão, 01 mesa de centro, Rede, 01 telefone, 01 closet, 01 armário, 01 
espelho, 01 computador. 
 
Suíte Estrelar II (conjugada com a Estrelar I): Localizada abaixo da Suíte Solar I e II, tem uma vista 
privilegiada para o Rio Negro e o Hotel.  
Possui: 01 cama de casal, 01 varanda privativa com rede, 01 sofá, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar 
condicionado, Banheiro privativo (com chuveiro elétrico), 01 televisão, 01 mesa de centro, Rede, 01 
telefone, 01 closet, 01 armário, 01 espelho, 01 poltrona, 01 vaso, 01 luminária, 01 computador. 
 
Casas do Tarzan: São 9 casas: Discovery, Globo, Caras, Escala, Presidencial Lula, Beatrix (posto 9), 
Survivor e Folha de São Paulo. Sendo que esta última possui preço diferenciado (consultar abaixo). 
Possuem: 01 cama de casal, banheiro privativo, 01 frigobar, 01 ventilador, Ar condicionado, Chuveiro
elétrico, 01 televisão, 01 mesa com 02 cadeiras, 01 telefone, 01 computador. 
 
Casa do Tarzan – Folha do São Paulo: Constituída de 04 andares. 

1º andar (Térreo): Área com mesa e quatro cadeiras. 

2º andar: Sala de jogos: sinuca; ping-pong; futebol de mesa; tabuleiro de xadrez. 

 3º andar: Primeira suíte: 02 camas de solteiro; frigobar; ar-condicionado; 01 criado mudo; armário pequeno; 
TV Com antena SKY; 01 mesa com 04 cadeiras. 

4º andar: Segunda Suíte: Cama de casal; Frigobar; Criado mudo Com aparelho de fax; Mesa com 02 
cadeiras; Ar-condicionado; TV Com Antena SKY; Banheiro com banheira de Hidromassagem; Área externa 
com 01 mesa com 04 cadeiras; Cozinha (Frigobar, microondas e pia); 01 computador ligado a Internet. 

* Possui ligação para uma área com piscina, geladeira e churrasqueira. 

 
 

5. Informações Técnicas 
 

Localização / Acomodações 
A arquitetura do hotel é nativa. Oito torres de madeira, todas construídas em palafitas e conectadas por um 
sistema de passarelas em madeira também ao nível da copa das árvores. 
Está localizado no Município de Iranduba a 60 quilômetros de Manaus, entre o Rio Negro e o Paraná do 
Ariaú, no canal (“furo”) do Ariaú, que aparece conectado ao Rio Negro e ao Paraná do Ariaú durante a 
estação das chuvas. 
 
Os aptos do hotel totalizam 240 aptos e estão localizados em torres 1, 4, 5 e 8, com vista panorâmica para o 
complexo e para a selva, medem 33 metros quadrados cada e são todos construídos em madeira de lei com 
estilo rústico, os moveis incluem, uma cama de casal mais uma de solteiro, frigobar, ar condicionado e 
banheiro privativo com chuveiro elétrico. 
 
No hotel há uma área de lazer ao redor da piscina com serviço de bar, lojas de artesanato, conveniência, 
cyber café, ginásio, sala de vídeo / DVD e área com TV a Cabo. Dispõe de Serviço Ambulatorial com 
enfermeira de plantão permanente, salão de beleza, sala de massagens e um ambiente para descansar em 
redes. 
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Alimentação / Restaurante 

A culinária Regional Amazônica é uma das mais exóticas no Brasil com sabor inigualável devido à infinidade 
de iguarias regionais. É imprescindível a utilização de peixes de água doce como o tambaqui, tucunaré, 
surubim, pirarucu, transformando cada refeição em banquete digno de nobres e preparado para agradar ao 
mais exigente paladar. Alem da diversidade oferecida da Culinária Regional, o Hotel Ariaú Towers também 
dispõe em seu cardápio: carnes, frangos, verduras, massas, pães e doces. Os seus momentos de 
descontração serão acompanhados de um bom vinho disponível na adega, música ao som de voz e vilão e 
um repertório de musicas regionais, nacionais e internacionais para que cada momento seu e de seus 
familiares seja inesquecível. 
Localizado na Torre 7. 
Aberto para café da manhã de 07h00min as 08h00min 
Almoço de 12h00min as 13h30min 
Jantar de 19h00min as 20h30min 
Serviço de buffet aberto diariamente. 
 
Como chegar 

O hotel possui um serviço de transfer fluvial de duração de aproximadamente 2 horas (subindo o Rio Negro). 
Este serviço é feito duas vezes ao dia de forma regular tanto de ida como de retorno. Este transfer está 
incluído nos preços dos pacotes. Traslados fluviais em embarcações regulares: 

o Saídas de Manaus / Ariaú: às 08h00min e às 15h00min; 
o Saídas do Ariaú / Manaus às 08h00min e às 14h00min; 

 
O hotel dispõe ainda de traslados em lanchas rápidas (entre 1h a 1h30min) e de helicóptero (20 minutos), 
com preços sob consulta. 
 

6. Informações Gerais 
 
Confirmações, cancelamentos e No Show 

• A reserva de individuais ou grupos se dará mediante solicitação Fontur, por fax ou e-mail, onde o 
deverá informar: número de paxs, nome do(s) pax(s) e forma de acomodação, peculiaridades 
(vegetarianos, p.ex.), nacionalidade e idioma, pacote desejado, data de entrada, local de pick up e 
drop off.  

• A confirmação da reserva se dará on line ou imediatamente depois de solicitada devendo se observar 
os demais procedimentos de re-confirmação (pré-pagamento integral 20 dias da entrada dos pax). 

• O cancelamento fora dos prazos e o não comparecimento de hóspedes com reservas devidamente 
garantidas, prevêem a cobrança da taxa de 50% de no-show do valor total do pacote reservado. 

GRUPO / BLOQUEIO 
• É considerado GRUPO um número igual ou superior a 10 PASSAGEIROS viajando em conjunto. Um 

grupo, seriado ou não, pode ter bloqueio com antecedência de até 01 (um) ano e deve ser 
reconfirmado num prazo máximo de 30 dias antes da entrada prevista, a partir de quando, não 
havendo nenhuma comunicação, haverá CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO BLOQUEIO, ficando 
o grupo, posteriormente, sujeito a disponibilidade de vagas. 

INDIVIDUAIS (até 09 pax’s) 
• Qualquer alteração de individuais deverá ocorrer até 48 horas antes da data da entrada dos PAXS. 

Caso contrário, a reserva será considerada confirmada, em todos os termos. 
• Cancelamento com até 48 horas de antecedência da entrada, será procedido sem custos; 
• Cancelamento com menos de 48 horas será considerado NO SHOW, e cobrado 50% do pacote. 
• Em caso de NO SHOW sumário, haverá a cobrança de 50% do pacote. 

GRUPOS (10 paxs e acima) 
• A confirmação de grupos será efetivada com antecedência de até 30 dias antes da entrada do grupo, 

mediante pré-pagamento de 20% (vinte por cento) do valor do pacote, a titulo de deposito de garantia: 
Em caso de cancelamento de reserva re-confirmada: 

• Entre 7 e 30 dias antes da entrada do grupo no Ariaú, o depósito de 20% (vinte por cento) não será 
devolvido; 

• 10 (dez) dias antes da entrada do grupo no Ariaú, serão cobrados os 80% (oitenta por cento) 
restantes do valor do pacote; 

• Em caso de cancelamento inferior a 07 (sete) dias de antecedência à entrada do grupo no Ariaú, a 
taxa de depósito de 20% (vinte por cento) do valor do pacote e o pré pagamento de 80% (oitenta por 
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cento) do valor do pacote não serão devolvidos; 
• Em caso de NO SHOW sumário, procede-se como acima previsto. 

 
Crianças 

• Crianças de 0 a 10 anos de idade utilizando o mesmo apartamento dos pais ou responsáveis, 
possuem gratuidades na hospedagem e alimentação, até 02 crianças menores de 10 anos no mesmo 
apartamento. 

• Criança acima de 10 anos é considerada tarifa regular. 
 
Incluído 

• Traslado de e para o Aeroporto de Manaus (de acordo com a chegada e saída de vôos de e para 
Manaus com embarque e desembarque imediato de e para o Ariaú Towers); ou traslados de e para 
Hotéis na cidade de Manaus. 

• Traslados fluviais em embarcações regulares: 
o Saídas de Manaus / Ariaú: às 08:00 horas e às 15:00 horas; 
o Saídas do Ariaú / Manaus às 08:00 horas e às 14:00 horas; ambas sujeitas a troca com 

aviso prévio por motivos de horário de verão no sul do País e ou time table. 
• Pensão completa no Restaurante-Buffett ao estilo self-service (exceto bebidas) por pessoa. Outros 

serviços de alimentos e bebidas no “Restaurante à Beira-do-Lago”, “Restaurante à la Carte” ou no 
“Restaurante Bapu”, não estão incluídos nos pacotes regulares do Ariaú Amazon Towers Hotel. 

• As excursões na selva, conforme programação em cada pacote; 
• Oferecemos também excursões na selva opcionais conforme tarifário, não incluídos no pacote, que 

poderão ser oferecidos e garantidos antecipadamente através de reserva diretamente ao setor de 
reservas do Ariaú Amazon Towers. 

• Todas as excursões são acompanhadas por guias regionais especialistas em selva cadastrados pelo 
Órgão Oficial de Turismo do Estado do Amazonas, nos idiomas inglês, português e espanhol. 
Acompanhamento de excursões regulares, privativos e ou opcionais em outros idiomas, poderão ser 
consultadas previamente.  

• A confirmação de reserva de pacotes garante acomodação em apartamento tipo Superior com ar 
condicionado, varanda e banheiro privativo e com energia elétrica 24 horas. 

 
Não incluído 

• Tudo o que não estiver especificado como incluído. 
 

Pagamento 
• Pagamento antecipado 20 dias antes da chegada do pax através de transferência bancária e 

envio do comprovante de depósito via fax para a total efetivação da reserva. 
 
Notas importantes 

• O hotel cobra a taxa de serviço de 10% (dez por cento) sobre todos os serviços prestados, inclusive 
os pacotes regulares, privativos e ou opcionais. 

• Guias nos idiomas português, inglês e espanhol são garantidos a qualquer momento. Para os 
idiomas alemão, francês ou italiano, só terá confirmação de guia se solicitado, de forma expressa, 
com antecedência mínima de 20 dias. 

• Para o Idioma japonês, haverá taxa extra e a solicitação deve ser com 45 dias de antecedência. 
• Todos os serviços oferecidos são em base regular. Para programas privativos, deverá haver consulta 

previa. 
• As tarifas apresentadas não serão aplicáveis para Congressos e Eventos, merecendo negociações 

conforme a política prevista no período. 
• Períodos nobres, feriados e feiras serão aplicados condições especiais. 
 

 


