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Nome  AMAZON ECOPARK JUNGLE LODGE 
Tipo de Tarifa     REAL NET 
Validade    2º sem de 2011 
Categoria Hotel de Selva 

 
1. Tarifas 
 

PREÇOS POR PAX 
PACOTES EM APTO DPL OU TPL EM APTO SGL 
01 noite 750,00 865,00 
02 noites 890,00 1.120,00 
02 noites c/Encontro das Águas 1.030,00 1.260,00 
03 noites c/Encontro das Águas 1.250,00 1.595,00 
Noite Extra 215,00 330,00 
 
 

2. Descritivo dos Pacotes 
 

Pacote:  01 noite 
Inclui: 
* Traslado de chegada (carro e transporte fluvial) e saída (transporte fluvial e carro). 
Veja item "traslados" para detalhes: 
* Refeições: 
1º dia - almoço / jantar 
2º dia - café-da-manhã 
* Passeios: caminhada ecológica, Floresta dos Macacos (canoa), visita a comunidade nativa (barco), 
pescaria (canoa) e focagem noturna (canoa). 
* a distribuição do dia e da ordem dos passeios ficará a cargo de nosso departamento de operações. 
 

Pacote: 02 noites 
Inclui: 
* Traslado de chegada (carro e transporte fluvial) e saída (transporte fluvial e carro). 
Veja item "traslados" para detalhes: 
* Refeições: 
1º dia - almoço / jantar 
2º dia - café-da-manhã / almoço / jantar 
3º dia - café-da-manhã 
* Passeios: caminhada ecológica, Floresta dos Macacos (canoa), visita a comunidade nativa (barco), 
pescaria (canoa) e focagem noturna (canoa). 
* a distribuição do dia e da ordem dos passeios ficará a cargo de nosso departamento de operações. 
 

Pacote:  02 noites com Encontro das Águas 
* Traslado de chegada (carro e transporte fluvial) e saída (transporte fluvial e carro). 
Veja item "traslados" para detalhes: 
* Refeições: 
1º dia - almoço / jantar 
2º dia - café-da-manhã / almoço / jantar 
3º dia - café-da-manhã 
* Passeios: caminhada ecológica, Floresta dos Macacos (canoa), visita a comunidade nativa (barco), 
pescaria (canoa), focagem noturna (canoa) e fenômeno do Encontro das Águas (barco). 
* a distribuição do dia e da ordem dos passeios ficará a cargo de nosso departamento de operações. 
 

Pacote:  03 noites com Encontro das Águas 
* Traslado de chegada (carro e transporte fluvial) e saída ( transporte fluvial e carro). 
Veja item "traslados" para detalhes: 
* Refeições: 
1º dia - almoço / jantar 
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2º dia - café-da-manhã / almoço / jantar 
3º dia - café-da-manhã / almoço / jantar 
4º dia - café-da-manhã 
* passeios: caminhada ecológica, Floresta dos Macacos (canoa), visita a comunidade nativa (barco), 
pescaria (canoa), focagem noturna (canoa) e fenômeno do Encontro das Águas (barco). 
* a distribuição do dia e da ordem dos passeios ficará a cargo de nosso departamento de operações. 
 

 
3. Informações Técnicas 
 

Localização / Acomodações 
O Amazon Ecopark Lodge está localizado a 1h aprox. do arpt de Manaus (incl. 30min. barco). Com 20 
bangalôs, cada um com três aptos (60 aptos no total), todas as acomodações possuem ar-condicionado e 
banheiro privativo com água quente. O “lodge” oferece praia privativa, piscinas naturais, caminhadas 
ecológicas e exclusivo tour a Floresta de Macacos. Todos  os pacotes incluem traslado a partir do ARPT ou 
Hotel em Manaus e v.v. (traslados p/ check-in/ out sendo  somente arpt/arpt (nos horários dos vôos 
regulares) a qualquer hora do dia/noite sem acréscimo no pacote), pensão completa e  diversos  “tours 
de selva”. 

• A eletricidade do hotel é movida por geradores que funcionam nos seguintes horários: 
Das 17h30 da tarde até as 08h da manhã do dia seguinte (pausa entre 8h e 11h30 da manhã) 
E das 11h30 da manhã até às 15h da tarde (pausa de 15 as 17h30 da tarde).  

• Estes horários naturalmente poderão sofrer pequenas alterações se, por questões técnicas e 
logísticas, e se a gerência assim achar necessário. 

 
Alimentação / Restaurante 
As refeições são servidas em estilo buffet, com cozinha regional e internacional: 

• Os pacotes incluem pensão completa desde que obedecendo aos horários do Lodge (veja abaixo): 
o Café da manhã: 07h00 às 09h00 
o Almoço: 12h30 às 14h00 
o Jantar: 19h30 às 21h00 

• Fica implícito que os passageiros que não chegarem a tempo aos horários das refeições perderão o 
direito das mesmas sem reembolso posterior.  

 
Como chegar 

• Ponto de encontro em hotéis ou aeroporto e traslado em vans ou ônibus com ar condicionado para o 
embarcadaouro; 

• Saída em barco regional até o Igarapé do Rio tarumã-Açu. 
• Tempo de traslado a partir do arpt de Manaus é de aproximadamente 1 h. 
• Traslados para check-in / out somente 24h por dia sem acréscimo no valor do pacote. 
• A qualquer hora, somente do aeroporto para o aeroporto no horário dos principais vôos. 

 
 

4. Informações Gerais 
 
Noite Extra 
Inclui: almoço, jantar e café-da-manhã + traslado de saída as 11h30min (não inclui guia nem passeios). 
 
REFEIÇÕES: 
As refeições mencionadas nos pacotes estarão incluídas desde que obedeçam aos horários de nosso 
restaurante. 
Fica implícito que os passageiros que não chegarem (ou saírem antes) nos horários das refeições perderão 
o direito as mesmas sem reembolso posterior. 
* Café - da - manhã: 07h30 às 09h00 
* Almoço: 12h30 às 14h00 
* Jantar: 19h30 às 21h00 
 
TRASLADOS: 
De dia: do/para AEROPORTO (traslados regulares): realizamos traslados (para check-in/check out 
somente) para/do ECOPARK, aeroporto/. 
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Aeroporto, nos horários dos principais voos que chegam e saem de MAO. 
Durante o dia (07h até às 17h, incluído no valor do pacote). 
 
De noite: do/para AEROPORTO (traslados regulares): realizamos traslados à noite (para check-in/check 
out somente) para/do ECOPARK, porém com taxa adicional de R$ 190,00 por traslado (até 09 pax na 
mesma reserva). 
 
De/para HOTÉIS: para hóspedes/pax hospedados nos hotéis de Manaus (antes ou depois do pacote) 
continuaremos com horários fixos para traslados incluídos no valor do pacote, como seguem: 

• PICK-UP: 08h30 ou 13h30 
• DROP-OFF: 12h30 horário aproximado (saída do hotel as 11h30) 

* Os traslados de chegada e saída serão acompanhados por nossos coordenadores de operações que 
falam inglês/português e espanhol 
 
Política de CHD: 
01 CHD no mesmo apto dos pais: até 05 anos = "free”; 
De 06 a 12 anos = Paga 70% do valor do pacote. 
02 CHD acompanhados de dois adultos = poderão ficar acomodados em um apto quádruplo e os preços 
e/ou descontos seguirão as normas citadas. 
 
Nossos serviços são operados caráter regular (tours & traslados) 
Para serviço (s) em base privativa, por favor, consulte-nos por preços. 
 
Política de Cancelamento/ Reconfirmação de FIT´S 

• Garantia de no-show por escrito em todas reservas. 
• Aceitaremos cancelamentos de individuais (máx. 4 aptos) até 48 horas antes do 
• Início do pacote (sem custo). 
• O cancelamento após 48h incidirá nos seguintes custos: 

o de 47 às 24h horas antes da chegada: R$215,00 por pax. 
o menos de 24h: cobrança total do valor do pacote. 
o casos excepcionais poderão ser analisados individualmente. 

 
Notas importantes 

• Ar-condicionado e chuveiro elétrico em todos os bangalôs (sem custo extra). 
• Tour Encontro das Águas incluso na maior parte dos pacotes (full day tour incluindo outras atividades / 

ou só passagem); 
• Único a receber animais silvestres confiscados, tratá-los e  re-introduzí-los a selva; 
• Exclusivo tour a "Floresta dos Macacos"  (dentro da propriedade do Ecopark). 
• Todas as atividades estão sujeitas a alterações de dias e horários que podem ocorrer por fatores  

climáticos e/ou  logísticos. 
• O hotel aceita exclusivamente: cartões Master Card ou Diners 
• Todos os tours e traslados são realizados em caráter regular (privativo somente sob solicitação 

e com preço adicional). 
• Todos os tours mencionados no descritivo dos pacotes são acompanhados de guias 

especializados em selva. 
 

 


