SERRAS GUERREIRAS DE TAPURUQUARA – 9 dias
*** edição especial 2020 *** Turismo Indígena no Médio & Alto Rio Negro ***

1) Introdução
No municipio de Santa Isabel do Rio Negro, nas Terras Indígenas Médio Rio Negro I e Médio Rio Negro II, estão as
Serras Guerreiras de Tapuruquara (Iwitera Maramuywera Tapuruquara Suiwara, na língua Nheengatu). Contam os
antigos que essas serras alinhadas eram um grupo de guerreiros que desceu da Colômbia para travar uma batalha
contra a serra localizada do outro lado do rio. Amanheceu o dia, os guerreiros viraram pedra e ali estão até hoje. É
nesse território, sagrado para a cultura indígena, em que a viagem acontece, em roteiro oficial em conformidade com
a Carta de Anuência nº 04/2019 emitida pela FUNAI.

Particularidades da Região
O Alto Rio Negro, particularmente a região entre Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira, é uma das mais belas
regiões da Amazônia, com montanhas a beira rio e paisagens unicas. Ao longo de sua complexa formação insular,
das curvas e furos que entremeiam-se por entre as margens do Rio Negro, surgem praias e pedrais no verão, igapós
e grandes espelhos d’agua no inverno. Em dias de tempo bom, avista-se a silhueta do Pico da Neblina. Sob o ponto
de vista antropológico é um campo farto, berço dos povos Baré, Baniwa, Tariano, Tukano, Dessano, Tuiuka,
Yanomami e de mais 16 etnias indígenas, algumas das quais você conhecerá de perto.
Já o Médio Rio Negro, na região de Barcelos,
possui em sua calha muita areia sedimentada.
No verão, surgem belas praias de água doce.
Na vegetação insular do maior arquipélago
fluvial do mundo, Mariuá, formam-se imensos
Jauarizais, habitat ideal para araras e papagaios, consideradas por por muitos as aves
mais inteligentes e escandalosas do planeta.
Recomendado
Pra quem procura vivência profunda da
Amazônia e maior contato com nativos e
também vida selvagem.

2) Day-by-day 9 dias
Dia 02/02: São Gabriel da Cachoeira






Recepção no Aeroporto.
City-tour por São Gabriel da Cachoeira com visita à Central de Artesanato Wariró.
Traslado até o porto de Camanaus.
Embarque no Jacaré Açu, inicio da Expedição Serras Guerreiras de Tapuruquara.
navegação noturna até o Aruti.

Dia 03/02: Comunidade Aruti
 Café da manhã a bordo.
 Recepção na Comunidade Aruti.
 Conversa de indio, visita a roça, casa de
farinha e ilha de Aruti.
 Oficina de Remo.
 Almoço a bordo.
 Extração de arumã na mata e oficina de Tupé.
 Jantar na sede (ajuri).
 Apresentação cultural Mawaku.
 Pernoite a bordo.
Dia 04/02: Comunidade Aruti / Comunidade Uábada II












Café da manhã a bordo.
Remada com banho de praia.
Roda de conversa.
Compra de artesanato.
Inicio de navegação até Uabada II.
Almoço a bordo.
Recepção na comunidade Uabada II as 14hs
Oficina de paneiro e utensílios da roça.
Roda de conversa.
Jantar na sede da Comunidade (ajuri)
Pernoite a bordo

Dia 05/02: Comunidade Uábada II / Rio Abuará / Comunidade Cartucho












Café da manhã a bordo.
Passeio no rio Abuará.
Banho e lazer na cachoeira.
Almoço na cachoeira.
Retorno.
Navegação para o Cartucho.
Recepção no Cartucho as 16:00h.
Futebol e interação com a
comunidade.
Jantar a bordo.
Apresentação cultural.
Pernoite a bordo.

Alto Rio Negro visto da Serra da Jacuraru

Dia 06/02: Comunidade Cartucho/Serra do Jacuraru
 Café da manhã na Comunidade (ajuri)
 Subida à Serra do Jacuraru.
 Fotos e contemplação.
 Merenda nas pedras.
 Descida.
 Almoço & Recauchutagem no barco.
 Banho de praia.
 Livre interação com a comunidade.
Dia 07/02: Comunidade do Cartucho










Café da manhã (ajuri)
Casa de farinha e atrações da comunidade.
Livre interação na comunidade.
Almoço na praia (ajuri barco/comunidade).
Banho de praia.
Visita ao seringal.
Roda de conversa.
Compra de artesanato.
Inicio da navegação para Novo Airão.

FIM DA EXPEDIÇÃO ÀS SERRAS GUERREIRAS
Dias 08 e 09/02: Médio & Baixo Rio Negro
 Atividades e atrações do Rio Negro, ao longo da rota de navegação para Novo Airão:
o Arquipélago de Mariuá (Papagaial)
o Encontro do Rio Negro com Rio Branco (Árvores Gigantes)
o Entorno do Parque Nacional do Jaú (Vida Selvagem)

Dia 10/02: Novo Airão/ Manaus
 Chegada em Novo Airão as 8:00h.
 City tour por Novo Airão.
 Traslado para Manaus em veiculo climatizado

3) Características Gerais
O estilo regional de nossas embarcações é para dar aos nossos clientes a sensação de estar viajando em barcos de
linha como fazem os nativos da região, porém com conforto, segurança e serviço de bordo. Barcos inteiros de
madeira de lei, de 40 a 80 pés, com botes motorizados e canoas conforme a necessidade das excursões.
Embarcação Jacaré-Açu
 Regional-premium de 3 andares, 64 pés.
 Camarotes decorados, climatizados com
penteadeira e banheiro privativo, colchões
de mola, travesseiros de pluma.
Embarcação Jacaré-Tinga
 Regional-luxo de 2 andares, 53 pés;
 Camarotes climatizados com banheiro
privativo, colchões de alta densidade e
travesseiros de pena de ganso;

Embarcação Jacaré-Açu

Itens de conforto presentes nas embarcações
 Energia 110/220V 24hs em todas as cabines;
 Banco de Baterias 12V-110V, oferecendo energia














limpa e livre de barulho quando parado.
GPS, Sonar, Radar, Rádio, Cartas Náuticas, telefone Iridium;
kit de 1º socorros, farmácia, equipe experiente e treinada;
Cozinha completa com forno, freezer, geladeira, utensílios;
Equipamentos para pernoite na selva, potente lanterna para
focagem de jacarés, rádio Walkie-talkie/
Binóculos para observação de pássaros;

Múltiplas áreas de lazer: Solarium, Sala de Estar,
Bar, Observatorium e Decks de lazer.
jogos de cartas, domino, dama, xadrez e gamão.
Biblioteca temática com mapas e livros fotográficos.
Bóias e acessórios para mergulho no rio e cachoeiras.
Área de lazer com ducha, cadeiras, espreguiçadeiras,
bebidas refrigeradas e churrasqueira;
varas de pesca, arco-e-flecha, zarabatana e zagaia;
vistoriado/legalizado e dedetizado.
Equipamentos opcionais para escalada de árvores.

Para grupos com até 6 passageiros, a saída é realizada com a embarcação Awapé. Com 7 ou mais passageiros, na embarcação Jacaré-Açu. Informe-se
sobre a situação atualizada da saída em expedicoes@katerre.com.

Tripulação
Comandante, guia chefe de expedição, guia nativo, chefe de cozinha, ajudantes, marinheiros e camareiras.

Acompanhados por uma tripulação profissional, você será capaz de experimentar ricas experiências

Alimentação
Regime pensão completa, incluindo:
 3 refeições diárias + tira-gostos
 sucos e água-mineral a vontade
 caipirinhas de frutas
Todos alimentos são lavados e cozidos com água mineral.

Tambaqui assado na brasa

4) Tarifas e Condições Comerciais

Opção de cardápios customizados:
- Regional
- Internacional
- Vegetariano
- Low fat

Consulte as tarifas deste roteiro no link abaixo;
http://www.katerre.com/downloads/tarifarioKaterre2020.pdf.
Nossas tarifas incluem:
 Guia bilíngüe
 Passeios e atrações de terceiros
 Mapa fotográfico com roteiro da expedição, em PDF
 Cartilhas e infográficos sobre a Amazônia, em PDF
 Documentário “A Próxima Refeição” (TV Cultura), Filmado na região, em mp4.

Jacaré-Tinga

Obs: Solicitamos que o cliente traga pen drive para passagem dos arquivos, ou disponibilize endereço eletrônico para
envio em anexo. Para fretamento da embarcação, consulte-nos em expedicoes@katerre.com. Esta tarifa não inclui a
parte aérea. A empresa se resguarda de direito de proceder modificações do roteiro apresentado de acordo com o nível do
rio, condições de navegação ou condições climáticas que possam interferir na atividade proposta.

Condições Comerciais
50% na emissão do Voucher, 25% 30 dias antes do embarque e 25% até o 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 41 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 40 dias do inicio 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. 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 nossos clientes 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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