
 

 

DESCRITIVO – AMAZON JUMA LODGE 
 

   
 
 

 
LOCALIZAÇÃO 
 
O Juma Amazon Lodge está localizado em uma região remota a 100 km ao sudeste de Manaus, numa área 
totalmente preservada de sete mil hectares. A viagem até lá é feita em veículos e barcos e dura em média três 
horas (no trajeto, passamos pelo Encontro das Águas na ida e pelo Flutuante do Pirarucu na volta). Há ainda 
a alternativa de contratar um hidroavião (a viagem dura 30 minutos). 
 
 

ACOMODAÇÕES 
 
Com apenas 19 bangalôs, o Juma foi construído em terra firme sobre palafitas, na copa das árvores, totalmente 

integrado à Floresta Amazônica. Este procedimento é necessário para atender às épocas de cheia dos rios 
onde o nível da água pode subir até 15 metros. O Juma oferece ótimos recursos para um hotel de selva, aliando 
suas preocupações ambientais com conforto. São seis bangalôs com vista para a floresta, doze para o Rio 
Juma (sendo um maior, para famílias) e um panorâmico. Todos possuem varanda com rede, banheiro com 
água quente gerada por energia solar e ventilador (mais do que suficiente para a noite Amazônica, mais fresca 
que na cidade). 
 
Bangalôs Vista Rio  
Esses bangalôs ficam na copa das árvores a até 15 metros do rio no período da seca e estão localizados numa 
área exclusiva do hotel, oferecendo total privacidade. Eles foram planejados para se integrar completamente 
com a floresta, ficando distantes uns dos outros. Dentre eles, inauguramos um bangalô maior, podendo 
acomodar até quatro pessoas. 
 
Restaurante  
O restaurante também foi construído sobre palafitas e possui uma excelente vista para o Rio Juma. Todas as 
refeições são servidas em buffet, com cozinha regional e internacional. 
 
Recepção  
Na recepção, localizada em frente a um deck com vista para o lago, o Juma possui um pequeno bar, alguns 
jogos (cartas, gamão, xadrez, etc.), livros sobre a Amazônia, materiais para pintura e um telescópio 
profissional para a observação da lua e das estrela.  
 
Redário  
O redário (espaço com várias redes) é muito procurado pelos turistas para descanso após as refeições e os 
passeios. 
 

Decks  
O Juma possui dois decks: um flutuante, base ideal para nadar no rio ou tomar sol; e um construído sobre 
palafitas, na frente da recepção, que possui deslumbrantes vistas para o rio. 
 

Piscina de Rio 
 
A piscina do Juma foi pensada para ser o mais autêntica possível, possibilitando a interação total com o rio. 
Ao redor dela, é possível tomar sol e usufruir de um pequeno bar. 
 
 



 

 

Museu  
Inauguramos um museu para oferecer aos nossos hóspedes mais conteúdo e informações sobre tudo que 
circunda a Amazônia: fauna, flora, costumes, lendas, dentre outros. 
 

Tapiri 
 
“Tapiri” é um nome indígena que designa uma choupana. Embora fique dentro da área do Juma, está distante 
10 minutos do hotel propriamente dito, servindo como base para passeios, almoços e até pernoites na floresta. 

 

CLIMA 
 

Devido à proximidade com a Linha do Equador (estamos na latitude 3oS), a temperatura no Juma é 

normalmente quente, com uma média anual ao redor de 27oC. A região amazônica pode ser visitada durante 
o ano todo, no entanto, há duas estações bem distintas, que devem ser levadas em conta: 
 

ESTAÇÃO DE CHEIA – de março a agosto, os níveis das águas aumentam até 15 metros, fator ideal 
para se visitar os igapós, como são conhecidas as terras inundadas, em toda sua beleza. 

 

ESTAÇÃO DE SECA – de setembro a fevereiro, o nível dos rios atinge seu ponto mais baixo, diminuindo o 

espaço para os peixes e tornando a pesca mais fácil, assim como a focagem de jacarés. 

 

SUSTENTABILIDADE 
 

Acreditamos que o mínimo que podemos fazer é ajudar a manter o nosso maior ativo em pé: a própria floresta! 
Várias ações já foram tomadas visando minimizar ao máximo o impacto do hotel no meio-ambiente em que se 
situa, merecendo destacar aqui: 
 

• Energia Solar Fotovoltaica Aquecimento Solar de Água 

• Sistema de Tratamento de Esgoto Reciclagem e Central de Resíduos  
• Contratação de Funcionários da Comunidade Palestras Educacionais 

• Ações de Solidariedade (doação de livros, roupas e brinquedos). 

• Participação em Leilões Beneficentes 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

O Juma está localizado numa região de água negra, então a proliferação de mosquitos é muito pequena. 
As contas do bar só podem ser pagas em dinheiro. Não aceitamos cartão de crédito no hotel. 
Por questão de espaço durante o traslado, recomendamos não trazer bagagem acima de 10 kg. 
Trazer roupas de banho, tênis, calça, boné, protetor solar, repelente, capa de chuva, lanterna e binóculo. 
 
 

PASSEIOS 

 

O Juma Amazon Lodge oferece diversos passeios pela região amazônica e a maior parte deles já está incluído 
nos pacotes. Todos são acompanhados por guia. 
 

Encontro das Águas 
 
Passamos pelo incrível fenômeno do Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões no traslado para o Juma. 
As águas dos dois rios correm paralelas por um longo trecho, sem se misturar, até formar o Rio Amazonas. É 
possível sentir a diferença de temperatura entre os rios.  
Pacotes que possuem: todos. 
 

Passeio de Canoa a Remo 
 
Este passeio é um tour de reconhecimento que será feito de canoa a remo pelos igarapés (riachos) e igapós 
(floresta inundada, mais visível durante o período da cheia dos rios). Durante o percurso, é possível nadar, 
observar os botos e ouvir os barulhos misteriosos da floresta.  
Pacotes que possuem: todos. 
 



 

Focagem de Jacarés  
Durante a noite, saímos para observar jacarés, sapos e pássaros. Nosso guia dirige a lanterna para as margens 
do rio a procura de um jacaré, que fica imediatamente paralisado e com os olhos vermelhos por conta da luz, 
denunciando sua exata posição. O jacaré é trazido a bordo do barco para ser examinado. Depois, é devolvido 
ao rio, ileso.  
Pacotes que possuem: todos. 
 

Nascer do Sol  
Durante o amanhecer, observaremos as maravilhosas mudanças de cor do céu amazônico sob o canto dos 
pássaros (nossos guias dispõem de binóculos para a observação deles).  
Pacotes que possuem: todos. 

 

Caminhada na Floresta  
Neste passeio, feito sempre em trilhas pouco exploradas, nosso guia passará noções de sobrevivência na 
floresta, fornecendo explicações sobre a vida selvagem amazônica e mostrando plantas que são comestíveis, 
medicinais e úteis para várias outras coisas.  
Pacotes que possuem: todos (exceto o pacote Jaçanã). 

 

Pescaria de Piranhas  
Embarcamos em um barco para pescar a famosa Piranha e também outros peixes da região amazônica (a 
pesca é mais fácil na época da seca, pois na cheia os peixes se escondem nos igapós e o acesso é mais 
difícil). Após pescar, paramos para ver vitórias-régias e retornamos para o hotel durante o pôr do sol, na maioria 
das vezes exuberante.  
Pacotes que possuem: todos (exceto o pacote Jaçanã). 
 

Palestra  
Um dos nossos guias fará uma palestra informal contando sobre sua própria vida (nossos guias são nativos) 
e sobre os costumes e lendas dos ribeirinhos.  
Pacotes que possuem: todos (exceto o pacote Jaçanã). 
 

Caminhada com Picnic na Floresta  
O almoço (culinária regional feita na brasa) é servido no meio da floresta, após uma caminhada. Depois do 
almoço, os turistas poderão descansar em redes.  
Pacotes que possuem: Mutum, Tucano e Uirapuru. 
 

Visita à Casa de um Caboclo 
 
Um caboclo passará conhecimentos sobre plantas medicinais e demonstrará, dentre outras coisas, como é 
feita a farinha de mandioca, principal atividade econômica da região.  
Pacotes que possuem: Mutum, Tucano e Uirapuru. 
 

Flutuante do Pirarucu 
 
O Pirarucu (Arapaima gigas), conhecido como o gigante das águas doces, é uma espécie de peixe que pode 
atingir mais de três metros e alcançar 200 kg! Na volta do Juma, paramos no Flutuante do Pirarucu, onde 
podemos alimentá-los e sentir toda sua força.  
Pacotes que possuem: todos. 
 

Interação com Botos  
Mediante uma parceria com uma doca flutuante no Rio Negro, propiciamos um contato mais íntimo com os 
botos, onde o turista poderá nadar com eles.  
Pacotes que possuem: nenhum (é um passeio adicional). 
 

Visita a uma Tribo Indígena  
Visitaremos a tribo Dessana, de língua Tucana, onde será possível visitar suas ocas e assistir a um show de 
música e dança muito típico.  
Pacotes que possuem: nenhum (é um passeio adicional). 



 

 

Janauari  
O Lago do Janauari é uma região privilegiada, onde podemos encontrar uma quantidade significativa de 
vitórias-régias. Também é possível almoçar por lá, nos restaurantes que ficam na beira do rio.  
Pacotes que possuem: nenhum (é um passeio adicional). 
 

Passeio de Hidroavião  
Em parceria com a Seaplane Tours, oferecemos um traslado diferente, onde é possível vislumbrar a Amazônia 
de cima. O passeio é bem mais curto que o traslado regular (lanchas e carros), com duração de 
aproximadamente 30 minutos. É uma experiência única contemplar toda a beleza da Floresta Amazônica do 
alto.  
Pacotes que possuem: nenhum (é um passeio adicional). 
 

 

PACOTES 
Os passeios são organizados por meio de pacotes, que estão sujeitos a alterações, dependendo das 
condições climáticas. 
 

ATIVIDADES 
PACOTES 

Arara (2 noites) Mutum (3 noites) 

Encontro das Águas x x 
Passeio de Canoa x x 
Focagem de Jacarés x x 
Nascer do Sol x x 
Caminhada na Floresta x x 
Pescaria de Piranhas x x 
Palesta x x 
Caminhada com PicNic na Floresta  x 
Visita a Casa de Caboclo  x 
Flutuante do Pirarucu x x 

 
 
 

 

Arara (2 noites) 
 
Dia 1  
07h30 – Saída de Manaus (buscamos no aeroporto e em todos os hotéis da cidade, então o horário de pick-
up varia conforme o local) rumo ao Juma, passando pelo Encontro das Águas.*  
11h00 – Chegada no Juma acompanhada de um suco regional de boas-vindas.  
12h00 – Almoço.  
15h00 – Passeio de canoa a remo.  
19h00 – Jantar.  
20h00 – Focagem de jacarés. 
 
* Temos também um traslado à tarde, com saída limite às 13h30 do Aeroporto ou do Juma Ópera Hotel e chegada ao Juma no final da tarde. 

Importante: nesta opção não tem o primeiro almoço e o passeio de canoa, e o limite do horário de saída é às 13h30, onde caso houver atraso de 

vôo o turista terá que pernoitar em Manaus e pegar o traslado no dia seguinte. 
 
Dia 2  
05h00 – Nascer do sol.  
07h00 – Café da manhã.  
08h30 – Caminhada na floresta.  
12h00 – Almoço.  
15h00 – Pescaria de piranhas.  
19h00 – Jantar.  
20h00 – Palestra. 
 



 

Dia 3  
07h00 – Café da manhã.  
08h30 – Retorno para Manaus, com parada no Flutuante do Pirarucu.  
12h00 – Chegada em Manaus (deixamos no aeroporto e em todos os hotéis da cidade). 
 

 
Mutum (3 noites) 
 
Dia 1  
07h30 – Saída de Manaus (buscamos no aeroporto e em todos os hotéis da cidade, então o horário de pick-
up varia conforme o local) rumo ao Juma, passando pelo Encontro das Águas.*  
11h00 – Chegada no Juma acompanhada de um suco regional de boas-vindas.  
12h00 – Almoço.  
15h00 – Passeio de canoa a remo.  
19h00 – Jantar.  
20h00 – Focagem de jacarés. 
 
* Temos também um traslado à tarde, com saída limite às 13h30 do Aeroporto ou do Juma Ópera Hotel e chegada ao Juma no final da tarde. 

Importante: nesta opção não tem o primeiro almoço e o passeio de canoa, e o limite do horário de saída é às 13h30, onde caso houver atraso de 

vôo o turista terá que pernoitar em Manaus e pegar o traslado no dia seguinte. 
 
Dia 2  
05h00 – Nascer do sol.  
07h00 – Café da manhã.  
08h30 – Caminhada na floresta.  
12h00 – Almoço.  
15h00 – Pescaria de piranhas.  
19h00 – Jantar.  
20h00 – Palestra. 
 

Dia 3  
07h00 – Café da manhã.  
09h00 – Caminhada com picnic na floresta.  
15h00 – Visita a uma casa de caboclo.  
19h00 – Jantar. 
 
Dia 4  
07h00 – Café da manhã.  
08h30 – Retorno para Manaus, com parada no Flutuante do Pirarucu.  
12h00 – Chegada em Manaus (deixamos no aeroporto e em todos os hotéis da cidade). 
 
 

TARIFAS ESPECIAIS PARA CONGRESSISTAS 
 
 

TIPO PREÇOS POR PESSOA 

Bangalô Vista Rio Pacote Arara – 2 noites Pacote Mutum – 3 noites 

Single R$ 4.062,00 R$ 5.297,00 

Double R$ 3.009,00 R$ 3.924,00 

Triplo R$ 2.557,00 R$ 3.335,00 

 


