
-
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COMO CHEGAR EM MAUÉS?

Você não é acostumad@ a viajar sozinh@? 
Fique tranquil@, podemos lhe buscar no 
aeroporto internacional de Manaus. 

Para chegar em Maués você tem 5 opções: 

1. Barco de linha 
A verdadeira experiência amazônica. 
Todos os dias tem um (1) barco saindo de 
Manaus para Maués, no valor de  R$100,00 
por pessoa, com direito a um jantar e café da 
manhã. Você viaja tendo a rede como local 
pra dormir ou também tem a opção de 
camarote/cabine com cama, banheiro, ar 
condicionado. 
Link 

2. Lancha rápida de 
Itacotiara 
Você pega um táxi ou ônibus em Manaus as 
6h, com destino a cidade de Itacoatiara

Lá irá embarcar na lancha que tem o valor 
de R$75,00 por pessoa, chegando em 
Maués as 16:30h (essa lancha só tem nos 
dias de terça e sexta). 
Link

3. Mono Motor 
Viagem de mono motor, as passagens 
são vendidas no site da Gol.  
Link

4. Lancha Fretada de 
Itaquatiara 
frete de uma lancha para buscar na 
cidade de itacoatiara.
Link

5. Frete de Avião
Link



O QUÊ FAZER AO CHEGAR EM MAUÉS?

➔ Visita a feira;
➔ Tour pelos bairros da cidade;
➔ Passeio pela avenida Antarctica;
➔ Visita ao ponto de cultura;

➔ Visita ao museu da cidade;
➔ Degustação de licores de guaraná, açaí, 

jenipapo e outros;
➔ Mergulho na praia da Maresia;
➔ Passeio de SUP pela frente da cidade e 

por do sol;



ROTEIRO ILHA DO SOL

● Diária da rede - R$20,00;
● Almoço - R$20,00;
● Café da manhã - R$10,00;
● Jantar - R$20,00;
● Trilha da onça - R$30,00;
● Pesca noturna - R$30,00;
● Pesca de dia - R$25,00;
● Roda de história com os fundadores da 

Comunidade - R$50,00;
● Conhecer o preparo da farinha - R$30,00;
● Aula para aprender a língua indígena Satarê 

Mawé - R$50,00;
● Futebol ou Vôlei com a comunidade - R$20,00;

*Valores individuais



ROTEIRO COMUNIDADE 
MENINO DEUS DO RIO LIMÃO

● Diária da rede - R$20,00;
● Café da manhã - R$10,00;
● Almoço - R$10,00;
● Lanche da tarde - R$10,00;
● Jantar - R$20,00;
● Oficina de artesanato de barro - R$50,00;
● Visita e consulta a curandeira indígena - R$20,00;
● Oficina de artesanato de cipó - R$50,00;
● Trilha encantada - R$50,00;
● Visita a casa de idosos agricultores - R$30,00;
● Passeio fluvial noturno para focagem de Jacaré, 

escutar a mata e macaco Guariba - R$60,00;
● Pesca noturna - R$30,00;

* Valores individuais



ROTEIRO GUARANÁ DO SEU MIGUEL

Neste Roteiro você conhece o passo a passo da produção familiar 
do Guaraná, Seu Miguel é um guaranacultor que herdou e deixou o 
cultivo do Guaraná para seus filhos, netos e bisnetos.

Valor R$60,00 (por pessoa)



ROTEIRO ILHA DA VERA CRUZ

Visita ao sítio arqueológico indígena R$30,00;

Neste Roteiro você aproveita belas praias de água doce, passeio pela 
Comunidade, visita ao sítio arqueológico indígena, interatividade com 
moradores locais e a opção de um restaurante regional beira praia, 
caso queira pernoitar na ilha tem a opção de acampar de barraca ou 
alugar uma casa com suíte, ar condicionado, cozinha e varanda.



ROTEIRO PERSONALIZADO
Queremos proporcionar uma Experiência marcante na Amazônia, 
compartilhe conosco seus sonhos e objetivos, que elaboramos o seu 
roteiro.


