
 

 

DESCRITIVO – AMAZON ECOPARK LODGE 
 

   
 
 

LOCALIZAÇÃO E COMO CHEGAR 
 
O hotel localiza-se no Rio Tarumã, um afluente do Rio Negro, a menos de 1 hora (carro e barco) do Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes (Manaus) ou dos hotéis da cidade. O acesso é rápido e bastante tranquilo. 
 
Recepcionamos os clientes no aeroporto com um dos nossos funcionários do departamento de operações (placa com nome do 
cliente e o funcionário estará uniformizado). 
 
O traslado terrestre será realizado em um de nossos carros (tipo sedan) ou van ou micro-ônibus ou ônibus, até a Marina Tauá 
> aproximadamente 15 minutos // incluído no pacote (*). 
Também está incluído (*) no valor do pacote pegarmos o cliente(s) nos hotéis do perímetro urbano de Manaus (dependendo 
da localização do hotel, de 15 a 40 minutos aproximadamente até a marina). 
 
O transporte fluvial, igualmente incluído no pacote (20 min. aproximadamente da Marina Tauá até o hotel e vice-versa) é 
realizado em barcos regionais de 2 andares, canoas motorizadas com cobertura ou lanchas tipo voadeiras, de uso exclusivo do 
hotel. 
 
Todas as embarcações estão dentro do padrão de segurança exigido pela Marinha do Brasil (vistoria, capacidade máxima 
respeitada, coleta salva-vidas, rádio ou celular com o responsável etc.). 
Nossas embarcações saem e chegam (*) na Marina Tauá, também localizada no Rio Tarumã. 
(*) eventualmente, por questões de logísticas e operacionais, poderemos utilizar outros embarcadouros. 
 
No retorno à cidade, novamente deixamos os clientes no aeroporto ou nos hotéis da cidade de Manaus. 
(*) Ver horários dos traslados incluídos nos pacotes e maiores detalhes abaixo. 
 
 

OS APARTAMENTOS 
Dispomos de 70 apartamentos divididos entre 22 bangalôs e distribuídos em área de proteção ambiental de propriedade do 
Amazon Ecopark. 
As acomodações possuem agradável decoração, varandinhas independentes com vista para a floresta, ar-condicionado, janelas 
teladas, frigobar e banheiro privativo com chuveiro elétrico. 
*São divididos em 3 categorias: Tradicional, Superior e Superior Plus, cujos descritivos seguem: 
 

Tradicional: total de 39 aptos. Nossos tradicionais bangalôs de madeira que possuem camas de casal (1 por apto) ou camas 
twins (2 camas de solteiro que juntas se transformam em camas queen size/maior que a cama de casal tradicional). Não há TV 
e Wi-Fi nestes aptºs. 
NOTA: Esta categoria de apartamento acomoda somente duplo (02 pessoas) ou single (1 pessoa). 
 
Superior: total de 25 aptos. Os tradicionais bangalôs reformados, agora de alvenaria e maiores que os Tradicionais, com 
camas de casal ou queen size (1 por apto) ou camas twins (2 camas de solteiro que juntas se transformam em camas queen 
size, maior que a cama de casal tradicional). 
Podem acomodar até 4 pessoas, singles (1 pessoa), duplos, triplos ou quádruplos (ideal para casal com 2 filhos). Não há TV e 
Wi-Fi nestes aptos. 
 
Superior Plus: total de 06 aptos. Construção totalmente nova e de alvenaria, quartos e banheiros bem maiores que os 
Tradicionais e os Superiores, sendo alguns comunicantes, 02 com camas king size, 02 com camas double-double (2 camas de 



 

casal) e 02 com camas twins (2 camas de solteiro que se transformam em queen size). Podem acomodar até 4 pessoas, single 
(1 pessoa), duplos, triplos ou quádruplos (ideal para casal com 2 filhos). TV e Wi-Fi nestes aptºs. 
 
 

ÁREAS SOCIAIS 

• Pier flutuante para embarque e desembarque de canoas, lanchas e barcos; 

• Praia de rio privativa (*); 
• 04 piscinas naturais (*); 

• Ampla recepção circundada por varanda; 

• Wi-fi liberado na recepção (com oscilações frequentes devido à região em que nos encontramos); 

• Snack bar (bar e sanduíches); 

• Loja de souvenirs e conveniência; 

• 2 salões para eventos sendo um aberto nas laterais (não climatizado) e outro fechado e climatizado; 

• Restaurante (cozinha internacional); 

• Áreas cobertas para leitura e/ou repouso; 

• Salão de jogos 

• Cantinho da TV na recepção; 

• Apartamentos adaptados: Alguns apartamentos possuem banheiros adaptados com barras de segurança, portas largas 
e outras facilidades, mas não seguindo as normas da ABNT. O hotel possui acessibilidade (rampas) para cadeirantes em 
diversas partes externas, porem há presença de degraus e outros obstáculos que dificultam a circulação da cadeira de 
rodas. 

 
(*) praias de rio eventualmente são inundadas no período das cheias dos rios na região norte (maio, junho e julho) e/ou ficam 
distantes das águas nas grandes secas (setembro, outubro, novembro e eventualmente em dezembro).  
(*) as piscinas naturais, dependendo de ano para ano, podem inundar no período das grandes cheias dos rios; 
 
 
OS PACOTES 
Incluem traslados (*ver detalhes abaixo) do aeroporto ou hotel em Manaus (e vice-versa), refeições (*ver detalhes abaixo), 
guias especializados em selva e vários passeios ecológicos (*ver detalhes abaixo dos passeios de cada pacote). 
 
 
ATIVIDADES 
Vários passeios incluídos nos pacotes: (1) caminhada ecológica, (2) a exclusiva Floresta dos Macacos, (3) visita a casa do caboclo, 
(4) pescaria amadora, (5) passeio em canoas para apreciação dos sons noturnos da floresta com possibilidade de focar 
pequenos jacarés. 
 
 

PACOTE 02 NOITES 
 

TIPO 
PREÇOS POR PESSOA 

DPL TPL SGL 

Tradicional R$ 1.925,00 xxx R$ 2.595,00 

Superior R$ 2.310,00 R$ 3.115,00 

Superior Plus R$ 2.770,00 R$ 3.740,00 

 
Itens incluídos no pacote: 

• Traslado de chegada e saída (transporte terrestre e fluvial > vice-versa). Veja item traslados para detalhes. 

• Refeições (ver nota e horários abaixo): 

• 1º dia - almoço / jantar 

• 2º dia – café da manhã / almoço / jantar 

• 3º dia – café da manhã 
Passeios: 1) caminhada ecológica, (2) Floresta dos Macacos (canoa), (3) visita a casa do caboclo (canoa), (4) pescaria (canoa), 
(5) focagem noturna (canoa). 
NOTA: A distribuição do dia e da ordem dos passeios ficará a cargo de nosso dente de operações. 
Check-out: 10h30 da manhã. 
 
 



 

PACOTE 03 NOITES 
 

TIPO 
PREÇOS POR PESSOA 

DPL TPL SGL 

Tradicional R$ 2.400,00 xxx R$ 3.245,00 

Superior R$ 2.880,00 R$ 3.895,00 

Superior Plus R$ 3.455,00 R$ 4.675,00 

 
Itens incluídos no pacote: 
Traslado de chegada e saída (transporte terrestre e fluvial > vice-versa). Veja item traslados para detalhes. 

• Refeições (ver nota e horários abaixo): 

• 1º dia - almoço / jantar 

• 2º dia – café da manhã / almoço / jantar 

• 3º dia – café da manhã / almoço / jantar 

• 4º dia – café da manhã 
Passeios: (1) caminhada ecológica, (2) Floresta dos Macacos (canoa), (3) visita a casa do caboclo (canoa), (4) pescaria (canoa), 
(5) focagem noturna (canoa). 
NOTA: A distribuição do dia e da ordem dos passeios ficará a cargo de nosso deptº de operações. 
Check-out: 10h30 da manhã 
 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
Caminhada Ecológica 
O ECOPARK inclui incalculáveis espécies de plantas no meio da floresta virgem, córregos de águas cristalinas e savanas naturais. 
Mais de 10 km de trilhas permitem aos clientes explorar a selva avistando orquídeas exóticas e árvores gigantescas. Durante a 
caminhada, sempre acompanhados de experientes guias (todos bilíngues), os clientes aprenderão sobre como e aonde obter 
frutas comestíveis e água potável, como localizar-se entre as árvores e arbustos, aprenderão sobre plantas medicinais e muito 
mais. Este tour é realizado dentro da propriedade do ECOPARK, normalmente logo após o café-da-manhã. 
Duração: dependendo das condições de saúde (ou idade) dos clientes, de 1 a 3h. 
 
Pescaria 
Saída do "Lodge" em canoas (motorizadas ou não), acompanhados de guia bilíngue, para tentar pescar peixes locais tais como 
piranhas ou outras espécies. 

1) Esta pescaria é amadora e o material utilizado é composto de simples varinhas, linhas e anzóis comuns. 
2) Este "tour” poderá ser combinado com o passeio ao Encontro das Águas e/ou "Visita a Casa de Caboclos”. 

 
Floresta dos Macacos 
O Centro de Reabilitação e Reintrodução de Animais Silvestres, conhecido como “Floresta dos Macacos”, foi criado em 1991 
com o intuito de receber animais confiscados do comércio ilegal e conta com a ajuda do Centro de Triagem e Quarentena da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS. Neste local, os animais são inicialmente colocados em 
quarentena para serem avaliados e tratados por uma equipe de veterinários e biólogos. Em parceria com a FFV (Fundação 
Floresta Viva), instituição sem fins lucrativos e mantida pelo Amazon Ecopark Jungle Lodge, criou-se uma prática alimentar. 
Duas vezes por dia (10h30 e 15h30) os animais recebem suplementos dos alimentos que os próprios retiram da floresta, com 
nutrientes necessários para uma dieta saudável. Neste momento, o local é aberto a visitação, sempre acompanhados por 
profissionais habilitados, permitindo aos turistas filmar e fotografar estes animais em ambiente totalmente natural e seguro. 
No local também é possível “adotar” (saiba mais em http://www.ffv.org.br) um desses animais e acompanhar o seu 
desenvolvimento. 
INFORMAÇÃO IMPORTANTES: Por questões fora de nosso controle, eventualmente os macacos da região do local denominado 
“Floresta dos Macacos” podem não aparecer no horário reservado a visitação e alimentação (2 vezes ao dia: 10h30 e 15h30). 
Existem fatores na natureza (período de reprodução, chuva forte, muito fruto na floresta) ou mesmo de órgãos governamentais 
(este local é supervisionado pelo IBAMA) que podem interferir na presença ou não dos macacos. Neste caso, o hotel reserva-
se ao direito de não fazer nenhum tipo de reembolso pelo cancelamento deste passeio. 
 

Tour Noturno com Focagem 
Saída do "lodge” em canoas (motorizadas ou não), acompanhado de guia bilíngue, para apreciar os sons da noite na selva, com 
possibilidade de focar pequenos jacarés (ou outros animais de hábitos noturnos). Uma vez que o jacaré esteja paralisado pela 
luz forte da lanterna dos guia, os olhos do animal brilham como pequenas luzes vermelhas, permitindo assim localizá-lo. O guia 

http://www.ffv.org.br/


 

então irá tentar pegar cuidadosamente o jacaré com suas próprias mãos e trazê-lo a bordo para explicar aos clientes sobre este 
réptil. Em seguida, o pequeno animal é devolvido com cautela ao rio. 
Duração: 1 hora 
Nota: na estação da cheia dos rios (abril, maio, junho, julho e agosto) e durante noites de “lua cheia”, torna-se mais difícil a 
localização de jacarés. 
 
Visita a Casa de Caboclos 
Saída do "Lodge" em barco regional, acompanhados de guia bilíngue, para aprender sobre os costumes e tradições dos 
habitantes ribeirinhos - "Nativos". 
Duração: dependerá do local a ser visitado. Na seca a visita é sempre mais próxima ao "Lodge" e na cheia poderá ser a 
comunidades mais distantes (de 1h as 3h).  
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
# Refeições: As refeições mencionadas nos pacotes estarão incluídas desde que obedeçam aos horários de nosso 
restaurante. 
Fica implícito que os hóspedes que não chegarem (ou saírem antes) nos horários das refeições, perderão o direito as mesmas 
sem reembolso posterior.  
* Café da -manhã: 07h30 às 09h00 
* Almoço: 12h30 às 14h00 
* Jantar: 19h30 às 21h00 
Nota: não incluímos bebidas nas refeições (disponibilizamos água filtrada aos hóspedes, porém, água mineral engarrafada é 
cobrada). No almoço e jantar oferecemos chá, café e leite (com as sobremesas). No café da manhã oferecemos, água filtrada, 
sucos, café, chá e leite (quente e frio). 
 
# Traslados: 
01) Durante o dia: 
*do aeroporto (traslados regulares) para o ECOPARK: providenciamos traslados, incluídos nos preços dos pacotes (somente 
para check-in), nos horários dos voos regulares que chegam ao Aeroporto Eduardo Gomes em Manaus, entre 06h00 e 17h00; 
*do ECOPARK para o aeroporto (traslados regulares): providenciamos traslados, incluídos nos preços dos pacotes (somente 
para check-out) em 2 horários : às 08h30 da manhã e às 11h30 da manhã (no Horário de Verão, caso aconteça este ano, mas 
que porém nunca ocorre em Manaus, a saída será às 10h30 pois os voos passam a sair mais cedo). 
 
02) Durante a noite: 
* do/para o aeroporto (traslados regulares): realizamos traslados de/para aeroporto Eduardo Gomes em outros horários (a 
noite inclusive), com uma taxa adicional de R$ 330,00 por trecho (valor único, para até 9 pessoas na mesma reserva). Para 
grupos (+ de 10 pessoas) não cobramos taxa por traslado noturno. 
 
03) DE / PARA HOTÉIS: 
Para clientes hospedados nos hotéis de Manaus (antes ou depois do pacote), temos horários fixos para traslados incluídos no 
valor do pacote, como seguem: 
*Pick-Up: 08h30 ou 12h00 
*Drop-Off: 12h30(*) (saída do hotel às 11h30) 
(*) horário aproximado. 
*pick-up: momento em que apanhamos os clientes. 
*Drop-off: momento em que deixamos os clientes. 
 
* Os traslados de chegada e saída serão supervisionados por nossos funcionários do deptº. de operações. 
* Os guias especializados estarão no hotel e atenderão nos passeios. 
* Lembramos que para cada entrada ou saída de nosso hotel os traslados envolvem carro ou van (micro ou ônibus para grupos) 
+ canoa motorizada ou barco. 
*Nossos serviços são operados em caráter regular (passeios & traslados podem ocorrer com outros hóspedes do hotel) 
*Para serviço (s) em base privativa (somente as pessoas ou familiares de sua reserva), por favor consulte-nos por preços 
adicionais. 
 
#SECA: DURANTE O PERÍODO da SECA na AMAZÔNIA (pode iniciar entre os meses de SET (2ª quinzena) até DEZ (1ª quinzena), 
o acesso à alguns passeios poderá ser alterado, ou seja, no lugar de canoas/barcos será realizado a pé (passeios próximos do 



 

hotel como caminhada ecológica, Floresta dos Macacos , visita a Casa do Caboclo, Pescaria Amadora, Focagem Noturna). Isto 
pode ou não ocorrer, depende da intensidade da SECA, com variações de ano para ano. 
 

RECOMENDAMOS AOS SEUS CLIENTES 
Não pode faltar na mala : shorts, camisetas, tênis (ou botinas velhas) , calça tipo jeans e/ou legging, chapéu ou boné , protetor 
solar, repelente (se for alérgico a mordida de insetos, na região pouquíssimos mosquitos devido a acidez das águas do Rio 
Negro e seus afluentes), óculos escuros (muito luminosidade), capa de chuva , chapéu de chuva (dentro da maior floresta úmida 
do planeta , pode chover todos os dias em algum momento), casaco leve (e/ou impermeável) para mala de mão , objetos e 
medicamentos de uso pessoal e ...uma boa dose de bom humor !!! 
NOTA: temos lojinha de conveniência e lembrancinhas. 
 

CONDIÇÕES GERAIS PARA RESERVAS 
 
Política de Crianças: 
*CRIANÇA (s) no mesmo apto. dos pais: 

• Até 10 anos = grátis; 

• 2ª criança, no máximo até 5 anos, também será grátis (NOTA: acomodação confirmada em 1 cama solteiro para 2 
CRIANÇAS, sendo sujeito a disponibilidade a 2ª cama); 

• Com mais de 6 anos a segunda criança pagará como adulto (NOTA: neste caso 2 camas de solteiro garantidas); 
Os preços seguirão as normas acima citadas. 
 
Política de Cancelamento/ Reconfirmação de PASSAGEIROS INDIVIDUAIS 
Garantia de no-show por escrito em todas reservas. 
Aceitaremos (*) cancelamentos de individuais (máx. 2 aptos) até 72 horas antes do início do pacote (sem custo); 
(*) Nos períodos de feriados prolongados as reservas deverão ter garantia de no-show com mínimo de 30 dias antes da 
chegada. 
Cancelamento após esta data terá cobrança de no-show integral pelo valor do pacote, por pessoa. Reservas de última hora, 
havendo espaço no período, também somente com garantias irrevogáveis. 
 
O Cancelamento após 72h incidirá nos seguintes custos: 
*de 71h a 48 horas antes da chegada: R$ 560,00 por pax. 
*menos de 48h: cobrança total do valor do pacote. 
*casos excepcionais poderão ser analisados individualmente pela diretoria. 
 
Política de Cancelamento/ Reconfirmação de GRUPOS: 
*Será enviado juntamente com a confirmação do grupo. 


