
     

Parque Nacional do Jau – pacote vip para 2 pax 
4 dias / 4 noites, em lanchinha rápida 50hp, com pernoite no Mirante do Gavião, Mirante 
do Madadá e em rede no Parque Nacional do Jaú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Day-by-day: 

• Pernoite no Mirante do Gavião (www.mirantedogaviao.com), um chalé de arquitetura arrojada, 
estilo casa na árvore, com 4 andares de madeira, privacidade e belíssima vista para o Rio 
Negro, sendo: 1º piso cozinha com frigobar e banheiro quente; 2º piso suíte com ar split, 
cama-box, TV e telefone; 3º piso mirante com redes; 4º piso mirante panorâmico. 

 
1º dia  

• Café da manhã no Mirante. 
• Sabatina Amazônica: rapida explicaçao da fauna, 

  flora, bacias hidricas, costumes regionais,  
  estudo de mapas para traçado dos passeios com 
  lancha, distribuição da Cartilha do EcoTurismo 
  em Anavilhanas e mapas satelitais em PDF. 

• embarque na lanchinha Kalango, navegação  
pelas ilhas, furos e lagos de Anavilhanas, 
observação de fauna e flora do arquipélago. 

• Provável visualização de botos Tucuxi, Cor-de-
Rosa e de aves de época: Maguarys, Garças, 
Araras, Papagaios, Socós, Japiins, Japós, Cararás, 
Tucanos, Corocas e Arirambas, dentre outras. 
Parada em praias de água doce para banho 
(época da seca) ou canoagem nos igapós(cheia). 

 
• subida ao Mirante do Madadá para fotos. 
• almoço preparado pelo chef Claudio. 
• relax-time em redes no Mirante. 
• Trekking de 3hs (ida-volta) em floresta 

primária até as Grutas do Madadá. 
• Jantar e pernoite em cama ou redes no 

Mirante do Madadá. 

 

 
Mirante do Gavião em Novo Airão 

 
Bangalô do Mirante 



2º dia   
• É servido o café da manhã as 7hs. 
• navegação de 1:30 hs até base do 

ICMBio na entrada do Parque do Jaú. 
• Apresentação de documentos.  
• Visita à Samaúma, maior espécie 

arbórea da região.  
• Navegação pelo rio Jaú, observação de 

fauna e flora do Parque, entrada nos 
igarapés a procura de ariranhas 
(pteronura brasiliensis), aves de época e botos tucuxi e cor-de-rosa.  

• Incursão pelo rio Pauini até sua cachoeira, num dos grandes espetáculos do parque. 
 

 
 

• Banho, massagem, bóia-cross, mergulho em piscina e trampolim naturais. Pic-nic nos pedrais. 
• Chegada na comunidade Caburis, 

ao fim da tarde.  
• Acomodação, armação das redes, 

intercâmbio com os moradores em 
ambiente informal. 

• preparo do jantar enquanto realiza-se 
a focagem de jacarés e outros 
animais noturnos.  

• Jantar, fogueira, bate-papo, pernoite 
em redes na casa cabocla. 

 
3º dia 

• Aos primeiros raios do dia, antes do café da manhã, incursão de lanchinha pelo Igarapé do 
Sobrado, no periodo mais propicio para observação de animais.  

• Caburis: futebol, brincadeiras com as 
crianças, compra de artesanato, visita a 
sitios, conversas ao pé do forno da 
farinhada.  

• Canoagem com guias mirins pelos lagos e 
igapós da região do Caburis. 

• Almoço, relax time. 
• Tranqüilo passeio de 1h pela floresta, em 

trilha até uma pequena cachoeira em meio 
a mata, com poço para banho (cheia) ou 

• Navegação até a cachoeira Iraueté, e logo 
depois ancoragem na Praia do Sono (seca)  

Samaúma – Parque Nacional do Jaú 

 

Ariranhas no igarapé do Sobrado 



• navegação de retorno até nossa base 
• no Mirante do Madadá.  

 
4º dia  

• Café da manhã no Madadá 
• Navegação até o encontro com 
• Botos cor-de-rosa, já em Novo Airão 
• free-tour pelas atrações da cidade. 
• Fim do roteiro Jau VIP. 

 
Para efeito de preservação do roteiro, alguns nomes de logradouros 
são fictícios. As atrações, no entanto, permanecem fidedignas. 
 
Características gerais 

O estilo confortável e veloz da lanchinha Kalango confere um 
aproveitamento integral das atrações da região, a 
um baixo custo. Para quem dispõe de pouco tempo, 
e curte a experiência inesquecivel da pernoitar em 
rede numa pousada cabocla informal, esta é a 
opção. Barco de aluminio de 16 pés, com bancos 
estofados, cobertura em caso de chuva ou muito 
sol, tomada com energia elétrica, compartimento 
refrigerado para alimentos, água mineral e bóias 
para mergulho no rio, kit de primeiros socorros, 
cardápio regional em refeições pré-preparadas, 
redes e roupa de cama. 
 
Tripulação 
comandante-guia e chef de cozinha no Madadá. 
 

Tarifas e Condições Comerciais 
Fretamento exclusivo da embarcação 
para 2 pax: R$ 1.495,00/pessoa. 
 
Regime pensão completa, incluindo: 

• 3 refeições diarias 
• água-mineral a vontade 
• passeios e atrações de terceiros 
• mapa fotográfico A4 com o roteiro  
• documentário “A Próxima Refeição”, filmado 

para TV Cultura nos confins do Jaú. 
 
Condiçoes Comerciais 
50% na emissão do Voucher // 50% no dia do embarque ou em até 6x s/ juros no cartão de crédito. 
Em consonância com a deliberação normativa nº 161 de 09 de Agosto de 1985, da Embratur, em caso de desistência após 
emissão do Voucher, com até 31 dias de antecedência, será retido 10% do valor total a titulo de despesas operacionais e 
bloqueio da embarcação. Caso a desistência ocorra de 21 a 30 dias do inicio da viagem, será retido 20% do valor total. 
Caso a desistência ocorra de 20 a 11 dias anteriores ao embarque, será retido 50% do valor do pacote. Caso a desistência 
ocorra após os 10 dias anteriores ao embarque, será retido 80% do valor do pacote. Ressaltamos que nossas tarifas 
derivam da política do justo valor, e são a composição da logística fluvial móvel da Amazônia, gastos com combustível, 
programa de manutenção, tripulação treinada, alimentação de primeira qualidade, passeios, atrações e toda infra-estrutura 
necessária para uma viagem tranquila e segura. Ademais, oferecemos a genuinidade que somente o turismo móvel 
é capaz de proporcionar, levando-os aos acontecimentos espontâneos in loco, sejam eles naturais ou humanos. 
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Lanchinha Kalango 

 

 
Jacaré-tinga no Parque Nacional do Jaú 


