TARIFÁRIO 2020
(preços em Reais)

CRUZEIROS REGULARES (preços por pessoa em saídas de nosso calendário anual, em regime
all inclusive contemplando: transfer in/out Manaus/NovoAirão + passeios turísticos + ingresso aos parques
+ refeições + bebidas + guia bilingue + mapa da expedição + documentário em video mp4)

Tarifa Padrão: check-ins de 01/02 até 30/06 (exceto carnaval) + check-ins de 01/08 até 30/11
Suite Cama Casal

Suite Beliche

Suite Beliche Duplo

SGL

DBL

SGL

DBL

SGL

DBL

TPL

QDP

Pq Anavilhanas 4d/3n

8.488

6.060

7.645

5.450

7.645

5.450

4.850

4.235

Reserva Apuaú 4d/3n

8.488

6.060

7.645

5.450

7.645

5.450

4.850

4.235

Parque do Jaú 5d/4n

9.664

6.905

8.820

6.300

8.820

6.300

5.690

5.090

Jaú Plus 6d/5n

11.220

8.000

10.350

7.400

10.350 7.400

6.790

6.170

Combo Anajaú 7d/6n

12.749

9.095

11.890

8.480

11.890 8.480

7.880

7.275

Reserva Xixuaú 8d/7n

14.256

10.197

13.340

9.580

13.340 9.580

8.960

8.370

Serras Guerreiras 9d/8n

17.640

12.600

16.800

12.000

16.800 12.000 11.400 11.400

Roteiro

Alta temporada: check-ins de 01/12 a 31/01 (exceto réveillon) + carnaval + check-ins de 01/07 a 31/07
Adicional de 20% em todas as tarifas.

Fim de Ano: check-ins de 25/12 a 02/01
Adicional de 40% em todas as tarifas.

CRUZEIROS FRETADOS (preço por dia para grupos fechados, de acordo com disponibilidade da
embarcação, em regime all inclusive contemplando os mesmos itens dos cruzeiros regulares)

Embarcação

Até 4 pessoas

Até 8 pessoas

Até 12 pessoas

Até 16 pessoas

Jacaré-Açu 16 pax

8.440/dia

10.890/dia

13.310/dia

15.750/dia

Jacaré-Tinga 8 pax

7.230/dia

8.440/dia

-

-

TARIFAS ESPECIAIS (validas para acompanhantes)
Crianças 3 a 6 anos

Crianças 7 a 9 anos

Idosos acima 70 anos

50% off

25% off

25% off

Observações importantes:
1. Para detalhamento das atrações inclusas nos roteiros (day-by-day), acesse nosso website em www.katerre.com.
2. Para ver a tabela comparativa dos roteiros, acesse http://www.katerre.com/downloads/roteirosKaterre2020.pdf onde
você também pode baixar os roteiros day-by-day detalhados.
3. Para ver o Calendário de Saídas 2020, acesse http://www.katerre.com/downloads/calendarioKaterre2020.pdf
4. Os roteiros Combo são a junção (2 em 1) dos roteiros menores, perfazendo 100% das atrações de cada roteiro em menos
dias, otimizando a logística de navegação e oferendo ao cliente uma melhor relação custo/benefício.
5. O valor do fretamento das embarcações por dia está dimensionado para os roteiros que operamos. Caso o cliente queira
percorrer uma rota customizada, esta deverá obedecer ao limite de 80 km de navegação/dia.
6. Todas as embarcações da Expedição Katerre são construídas em madeira de lei manejada, dentro do estilo regional e
utilizando as técnicas de construção naval artesanais locais, oferecendo serviço de bordo padrão hotel 4 estrelas ou
similar, em regime tudo incluso, inclusive bebidas alcóolicas de nosso cardápio (cervejas e caipirinhas).
7. Para ver o cardápio servido nas expedições, acesse http://www.katerre.com/downloads/cardapioKaterre.pdf
8. As tarifas de alta temporada e fim de ano para os cruzeiros fretados seguem o mesmo adicional dos cruzeiros regulares.
9. A tarifa também inclui uma ligação de até 2 min em telefone celular satelital, em caso de emergências.
10. O voucher é emitido mediante pagamento de 50% da viagem no ato da reserva, ou 100% em até 6x sem juros no cartão.
11. 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 41 dias de antecedência, será retido 10% do valor total a título de despesas
operacionais e bloqueio da embarcação. Caso a desistência ocorra de 21 a 40 dias do início da viagem, será retido 50%
do valor total. Caso a desistência ocorra após os 20 dias anteriores ao embarque, será retido 80% do valor do pacote.
12. 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 especializada, alimentação de primeira
qualidade, passeios, atrações e toda infraestrutura necessária para uma viagem tranquila e segura.
13. A empresa se resguarda no direito de proceder modificações do roteiro apresentado de acordo com o nível do rio ou
condições de navegação que possam interferir na atividade proposta.
14. Para maiores informações ou garantir sua reserva entre em contato: 92 3365 1644/99503 8634 ou expedicoes@katerre.com

