
  
Programação Turística: Manaus 

Visitação ao Teatro Amazonas - Manaus (AM) 

 Duração de 45 min, com guia local. 
 Horário: 9h às 14h ( segunda/ Domingo) 
     9h às 17h ( terça a sábado) 

 !     !  

Palácio Rio Negro - Manaus (AM) 

 Duração de 2:30h 
 Horário: 13h às 17h (segunda a sábado) 

 

!   !  

Mercado Municipal: Adolpho Lisboa - Manaus (AM) 

 Duração de 2h. 
 Horário: 6:00h às 16:30h ( segunda a sábado) 

             !    !  
 



MUSA - Museu da Amazônia - Manaus (AM)      

 Duração: 2h, com guia local 
 Horário: 8:30h às 17h ( exceto quarta) 

            !   !  

Museu do Seringal - Manaus (AM) 

 Duração: 3h, com guia local 
 Horário: 8h às 16h. 

!   !  

Zoológico do Exército - CIGS (Centro de Instrução de Guerra na Selva)  
- Manaus (AM) 

 Duração: 2h 
 Horário: 9h às 17h ( terça a sexta) 

 !   !  

  



 
Museu do Índio - Manaus (AM) 

 Duração: 1:30h, com guia local 
 Horário: 8:30h às 11:30h e 13h às 16:30h (segunda a sexta) 

  

!   !  

Observações: 

- Os passeios podem ser alterados conforme as condições climáticas, respeitando, 
principalmente, a vontade do cliente. 

- Preservamos o conforto e a segurança. Desse modo, além de transporte adequado e uso de 
celular via satélite, os turistas estarão acompanhados de guias locais conhecedores da região. 

- Haverá um gerente responsável pela coordenação dos passeios e que prestará total assessoria 
aos clientes. 

- Serão dadas dicas de restaurantes conforme gosto e necessidade. 

- Estará incluso seguro-viagem, o qual dará cobertura durante a estadia na região. 

- Não estará incluso estadia em Hotel na cidade de Manaus. Porém, serão dadas opções para 
tal.  

- Passeio de Barco-Hotel: com pensão completa. O mesmo possui 07 cabines climatizadas, 
sendo 06 com 01 beliche cada e 01 com cama de casal. 

- Transporte com Van climatizada e guia para acompanhá-los em todos os passeios da cidade e 
levá-los a restaurantes, caso queiram. 

- A mesma Van também fará o translado aeroporto/Hotel/aeroporto. Informar os horários com 
os números dos voos e a companhia aérea. 

- Recomenda-se, pelo menos 10 dias antes da viagem, a vacina contra a Febre Amarela, 
Hepatite A e B. 

- Importante o uso de protetor solar e roupas leves, além de informar sobre alergias de 
alimentos e medicamentos, caso houver.


