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ONDE 
ESTAMOS
Amazonas é um dos 27 estados brasileiros, situado na

região norte, sendo o maior estado do país.

O território do Amazonas é coberto pela maior floresta

tropical do mundo e conta com 98% de sua área

preservada.

O Estado possui 62 municípios.



Amazon Lord é uma operadora de ECOTOUR e de PESCA

ESPORTIVA conectando todos seus clientes às belezas do maior

ecossistema natural do mundo: a AMAZÔNIA.

Nossa atuação tem origem nos rios da Amazônia em nossos iates

Amazon Lord e oferecemos às pessoas que buscam experiências

nativas, mas com o conforto e segurança que nossa estrutura

física e humana pode oferecer, seja na pesca ou no ecotour, para

você, amigos e toda família.
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QUEM
SOMOS?



O Ministério do Turismo lançou o selo TURISMO RESPONSÁVEL LIMPO E SEGURO, um

programa que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor.

O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e

frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19,

posicionando o Brasil como um destino protegido e responsável.

Estamos cadastrados, seguro e aptos a operar, respeitando todos as exigências e

normas de segurança.

TURISMO 
RESPONSÁVEL

QR

C
O
D
E

SELO

LIMPO E SEGURO









Viva 
experiências
memoráveis!



ECOTUR
Escolha seu destino e descubra o que Amazonas oferece de melhor

em nossos roteiros eco-fluviais.

Com uma infraestrutura de total conforto e segurança em três

Barcos Hotéis, a Amazon Lord é especialista em passeios fluviais. Os

roteiros são escolhidos e montados de acordo com a necessidade do

passageiro. Privado para grupos, os pacotes podem ser montados de

03 á 05 dias a bordo. Oferecemos serviços de bordo com todo

atendimento de garçom e um renomado cheff.
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ENCONTRO 
DAS ÁGUAS
Seguimos para o encontro das águas, chamamos de Rio

Amazonas, fenômeno natural dos dois maiores rios do

mundo que não se misturam pela diferença de PH,

temperatura, velocidade e composição formando um

contraste muito forte.

RIOS NEGRO E SOLIMÕES
RIO NEGRO
Origina-SE na Colômbia tem forte composição. PH baixo,

fazendo suas águas ácidas e escuras por causa do ferro e

manganês que são minerais presentes nas suas águas.

RIO SOLIMÕES
Origina-se na entre Cusco e Iquitos, no Peru. Descendo das

montanhas, trazendo muitos sedimentos, como cinzas

vulcânicas e neve derretida. Misturando com erosão fazendo

suas águas barrentas, mas cheias de vida e peixes.





PARQUE 
JANAUARÍ
Exploraremos diferentes atrações naturais do parque,

avistando a famosa vitória régia, pesca de piranha e

jaraqui, passeio nos igarapés, maior planta aquática

flutuante do mundo. Podendo ser encontrada somente

nos lagos do rio Amazonas e Solimões. As folhas podem

medir até 3 metros de diâmetro.

IGAPÓ
O parque ainda oferece lindos locais onde se pode navegar por

baixo da floresta alagada no período de cheia dos rios, este

período se estende de Fevereiro até Julho. No local também é

possível almoçar em restaurantes flutuantes, ótimo local para

a observação da natureza.





NOVO AIRÃO
Município conhecido por ser a entrada por parques

nacionais como a Anavilhanas e Mariuá. Muito famoso

pelos seus artesãos que trabalham a madeira e construção

dos melhores barcos de madeiras.

Conhecida também por suas praias fluviais de areias brancas,

destaca-se pela beleza da cidade e riqueza natural.

Debruçado à margem do rio Negro, um dos mais ricos e

importantes ecossistemas da Amazônia.





ARQUIPÉLAGO DE 
ANAVILHANAS
Será o destino do passeio matinal em canoas

motorizadas. Sendo o segundo maior arquipélago fluvial

do mundo com mais de 450 ilhas todas desabitadas; é

formado por labirintos de ilhas no Rio Negro, onde se

observa muita fauna e flora local.

CAMINHADA ECOLÓGICA
Com o objetivo de observarmos o despertar da floresta,
veremos também árvores centenárias, plantas medicinais,
animais como macacos e variedades de pássaros. Noções
de sobrevivência na selva utilizando o que se encontra no
local.

PLANTAS MEDICINAIS
A selva é uma farmácia natural, para cada tipo de doença
existe uma planta, uma casca ou óleo essencial da árvore.
Toma-se muito o chá da saracura-mirá, que é bom para
diabetes e cura o fígado protegendo da malária e febre
amarela, entre outras.





PESCA DE 
PIRANHAS

A piranha é um peixe escamoso, com corpo romboide e pouco

comprimido. Possui mandíbulas salientes, olhos avermelhados

brilhantes e dentes triangulares afiadíssimos. Possui também

ótima visão e excelente olfato.

Faremos a pesca esportiva, sendo devolvido

para a natureza.
A piranha é um peixe de água doce, carnívoro,

podendo alcançar os 40 cm de comprimento.





FOCAGEM
NOTURNA
AO JACARÉ
Um emocionante passeio noturno pelas águas dos

rios Negro e Solimões, descobrindo as belezas da

região. Observação de animais noturnos, em

especial algumas espécies de jacaré.

Observaremos esse predador em seu habitat

natural.





BOTO COR 
DE ROSA
Do seu habitat natural numa experiência única

interagiremos com os botos cor de rosa, maior

golfinho de água doce do mundo, podendo

chegar a 2 metros e 180 quilos.

Facilmente adaptado as águas turvas dos nossos rios e

utilizando um sonar na testa localizam os cardumes e

que entram nos igapós. Sua coloração se deve à

circulação do sangue, mas não é exatamente esse o

mistério que o envolve. As lendas a respeito desse

animal ganham vida Brasil afora e fazem com que ele

seja um dos mistérios mais interessantes do

Amazonas.





COMUNIDADE
INDÍGENA
Simpáticos e receptivos os indígenas se apresentam em um

tradicional ritual, é possível comprar artesanatos e ser

pintado por crianças com o urucum, uma verdadeira interação

ao mundo deles.

Mais de 42 etnias podem ser encontradas no Amazonas,

dentre as quais, destacamos:

§ Sateré-Mawé

§ Munduruku,

§ Tikuna

§ Desana

§ Tukano

§ Miranha

§ Kaixana

§ Baré,

§ Kokama,

§ Apurinã,

§ Tuyuka,

§ Piratapuya

§ Kamaiura,

§ Kambeba

§ Mura

§ Maraguá

§ Baniwa

§ entre outras.
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Museu do
Seringal

Praias
e Rios

Tour Nascer do Sol

Comunidade
do Acajatuba

Casa do 
caboclo

Casa da
Farinha

Jantar sob o Luar

Caminhada
Ecológica

Parque Nacional 
do Jaú



CHECK LIST
§ CALÇAS LEGGING

§ CALÇAS TREKKING

§ SHORTS

§ CAMISAS DE MALHA

§ CAMISA DE MANGA LONGA

§ CAPA DE CHUVA

§ BONÉ OU CHAPÉU

§ PARES DE MEIA

§ TÊNIS

§ PROTETOR SOLAR

§ REPELENTE

§ LANTERNA

§ CÂMERA FOTOGRÁFICA

§ REMÉDIOS DE USO PESSOAL

§ VACINA DA FEBRE AMARELA

§ ÓCULOS ESCURO

§ ROUPAS DE BANHO



ECOTOUR
03 DIAS E 02 NOITES

DIA 1
DIA 2 DIA 3

05:20 H – Café da manhã simples.

05:50 H – Passeio Matinal em canoas motorizadas para
observar o despertar da floresta, onde será possível
escutar os sons e sentir os cheiros da Amazônia.

08:00 H – Café da manhã regional completo.

10:00 H – Caminhada Ecológica na comunidade do Rio
Apuaú, onde teremos oportunidade de conhecer algumas
plantas medicinais e desvendar alguns segredos da
floresta.

12:30 H – Almoço enquanto navegamos até o rio Cuieiras.

15:30 H – Visita a comunidade indígena do Rio Cuieiras,
local de culinária típica, artesanato rituais e modo de vida.

18:00 H – Happy hour

19:00 H – Jantar, enquanto navegamos até Paraná do
Ariaú

20:30 H – Observação noturna da natureza com retorno
ao barco previsto para as 21:30 h.

08:00 H - City Tour de aproximadamente três horas pelos
principais atrativos culturais da cidade de Manaus,
passeios realizado através de vans.

11:00 H – Embarque: Local de saída píer da Marina Tauá,
logo após, serviremos um drink de boas-vindas e logo
após acomodação dos passageiros em suas suítes,
teremos uma pequena explanação sobre as normas de
segurança fluvial e procedimentos de emergência da
embarcação.

12:00 H – Almoço, enquanto navegamos em direção ao
arquipélago de Anavilhanas, Rio Negro.

16:00 H - Primeira parada será um passeio de
reconhecimento a bordo de nossas canoas motorizadas
pelo Paraná das Anavilhanas onde teremos nosso primeiro
contato com a flora e fauna local.

17:30 H - Happy hour, enquanto navegamos pelo rio
Negro até o Paraná do Jauary.

19:00 H – Jantar

20:30 H – Contemplação noturna da natureza, com retorno
ao barco previsto para as 21:30hrs.

Após a chegada do grupo, navegaremos até o rio Apuaú,
com previsão de chegada as 22:30hrs.

05:20 H – Café da manhã simples.

06:00 H – Passeio Matinal em canoas motorizadas para
observar o nascer do sol.

08:00 H – Café da manhã regional completo.

09:00 H – Pescaria de piranhas

12:00 H – Almoço, enquanto navegamos até o Parque
Ecológico do Janauary.

15:00 H – Parque ecológico Janauary, após retorno do grupo
para o barco, navegaremos até o Encontro das águas, onde os
rios Negro (de cor preta) e Solimões (de cor marrom), formam
o grandioso Rio Amazonas.

18:00 H – Iniciaremos nossa navegação de volta a Marina
Tauá, passando em frente a orla de Manaus, observando o
centro histórico e suas construções antigas, que lembram os
tempos áureos do ciclo da borracha (1880-1915).
Nosso happy-hour e jantar de despedida será especial,
acompanhado de caipirinhas, petiscos e musica, além de um
belo por do sol.

21:30 H – Desembarque do grupo previsto, seguido de transfer
para o hotel Quality ou similar, dando fim ao nosso roteiro.



ECOTOUR
DIA 2 DIA 4DIA 1 DIA 3

08:00 H - City Tour de aproximadamente três horas
pelos principais atrativos culturais da cidade de
Manaus, passeios realizado através de vans.

11:00 H – Embarque: Local de saída píer da
Marina Tauá, logo após, serviremos um drink de
boas-vindas e logo após acomodação dos
passageiros em suas suítes, teremos uma
pequena explanação sobre as normas de
segurança fluvial e procedimentos de emergência
da embarcação.

12:30 H – Almoço, enquanto navegamos em
direção ao arquipélago de Anavilhanas, Rio Negro.

16:00 H - Primeira parada será um passeio de
reconhecimento a bordo de nossas canoas
motorizadas Três Bocas onde teremos nosso
primeiro contato com a flora e fauna local.
18:00 H - Happy hour, enquanto navegamos pelo
rio Negro até o Paraná do Jauary.
19:00 H – Jantar

20:30 H – Contemplação noturna da natureza, com
retorno ao barco previsto para as 21:30hrs.

Após a chegada do grupo, navegaremos até o
Santo Antonio-zinho com previsão de chegada as
22:30hrs.

05:20 H – Café da manhã simples.

05:50 H – Passeio Matinal em canoas motorizadas
no lago Santo Antonio-zinho para observar o
despertar da floresta, onde será possível escutar os
sons e sentir os cheiros da Amazônia.

08:00 H – Café da manhã regional completo.

10:00 H – Caminhada Ecológica na comunidade do
lago Barro Branco, onde teremos oportunidade de
conhecer algumas plantas medicinais e desvendar
alguns segredos da floresta.

13:30 H – Almoço enquanto navegamos até o Lago
da Pescada.

16:00 H – faremos um passeio de reconhecimento
pelo local Lago da Pescada.

18:00 H – Happy hour

19:00 H – Serviremos o jantar,

20:30 H – Observação noturna da natureza com
retorno ao barco previsto para as 21:30 h.
Após chegada do grupo, navegamos para o Rio
Cuieiras.

05:20 H – Café da manhã simples.

05:50 H – Passeio Matinal em canoas
motorizadas para observar o nascer do sol
no Rio Cuieiras.

08:00 H – Café da manhã regional
completo.

09:30 H – Visita a comunidade indígena do
Rio Cuieiras, local de culinária típica,
artesanato rituais e modo de vida.
Retorno ao barco está previsto para
11:30hrs

12:30 H – Almoço, enquanto navegamos
até o Paraná do Ariau.

15:30 H – Pescaria de piranhas

18:00 H – Happy hour.

19:00 H – Serviremos o jantar.

20:30 H - Observação noturna da natureza
com retorno ao barco previsto para as
21:30 h.

05:20 H – Café da manhã simples.

05:50 H – Passeio Matinal em canoas motorizadas
para observar o nascer do sol.

08:00 H – Café da manhã regional completo.

09:30 H – Passeio de interação com os botos cor
de rosa.

12:00 H – Almoço, enquanto navegamos até o
Parque Ecológico do Janauary.

15:00 H – Parque ecológico Janauary, após
retorno do grupo para o barco, navegaremos até o
Encontro das águas, onde os rios Negro (de cor
preta) e Solimões (de cor marrom), formam o
grandioso Rio Amazonas.

18:00 H – Iniciaremos nossa navegação de volta a
Marina Tauá, passando em frente a orla de
Manaus, observando o centro histórico e suas
construções antigas, que lembram os tempos
áureos do ciclo da borracha (1880-1915).

Nosso happy-hour e jantar de despedida será
especial, acompanhado de caipirinhas, petiscos e
musica, além de um belo por do sol.

21:30 H – Desembarque do grupo previsto,
seguido de transfer para o hotel Quality ou similar,
dando fim ao nosso roteiro.

04 DIAS E 03 NOITES



ECOTOUR
DIA 1

05 DIAS E 04 NOITES

08:00 H - City Tour de aproximadamente
três horas pelos principais atrativos
culturais da cidade de Manaus, passeios
realizado através de vans.

11:00 H – Embarque: Local de saída píer
da Marina Tauá, logo após, serviremos
um drink de boas-vindas e logo após
acomodação dos passageiros em suas
suítes, teremos uma pequena explanação
sobre as normas de segurança fluvial e
procedimentos de emergência da
embarcação.
13:00 H – Almoço, enquanto navegamos
em direção ao arquipélago de
Anavilhanas, Rio Negro.

16:00 H - Primeira parada será um
passeio de reconhecimento a bordo de
nossas canoas motorizadas Três Bocas
onde teremos nosso primeiro contato com
a flora e fauna local.

17:30 H - Happy hour, enquanto
navegamos pelo rio Negro até o lago
Medoini.

20:30 H – Contemplação noturna da
natureza, com retorno ao barco previsto
para as 21:30hrs.

05:20 H – Café da manhã simples.

05:50 H – Passeio Matinal em canoas
motorizadas no lago Medoini para
observar o despertar da floresta, onde
será possível escutar os sons e sentir
os cheiros da Amazônia.

08:00 H – Café da manhã regional
completo.

10:00 H – Caminhada Ecológica na
comunidade do rio Apuaú, onde
teremos oportunidade de conhecer
algumas plantas medicinais e
desvendar alguns segredos da
floresta.

12:30 H – Almoço enquanto
navegamos até o rio Jaú.

15:00 H – faremos um passeio de
reconhecimento pela cachoeira do rio
Carabinani.

17:30 H – Happy hour

19:00 H – Serviremos o jantar,

20:30 H – Observação noturna da
natureza com retorno ao barco
previsto para as 21:30 h.

05:20 H – Café da manhã simples.

06:00 H – Passeio Matinal em canoas
motorizadas para observar o nascer do
sol no parque do Jaú.

08:00 H – Café da manhã regional
completo.

09:30 H – Visita a comunidade cabocla,
local de culinária típica, artesanato
rituais e modo de vida.
Retorno ao barco está previsto para
11:30hrs

12:30 H – Almoço, enquanto navegamos
até o Lago da Pescada.

17:00 H – Passeio de reconhecimento
pelo local.

18:00 H – Happy hour.

19:00 H – Serviremos o jantar.

20:30 H - Observação noturna da
natureza com retorno ao barco previsto
para as 21:30 h.

Após chegada do grupo, navegamos
para o Rio Cuieiras

05:20 H – Café da manhã simples.

06:00 H – Passeio Matinal em
canoas motorizadas para observar o
nascer do sol no rio Cuieiras.

08:00 H – Café da manhã regional
completo.

09:30 H – Visita a comunidade
indígenas do rio Cuieiras, local de
culinária típica, artesanato rituais e
modo de vida.
Retorno ao barco está previsto para
11:30h.

12:00 H – Almoço, enquanto
navegamos até o Paraná do Ariaú.

15:30 H – Pescaria de piranhas.

18:00 H – Happy hour.

19:00 H – Serviremos o jantar

20:30 H - Observação noturna da
natureza com retorno ao barco
previsto para as 21:30 h.

05:20 H – Café da manhã simples.

05:50 H – Passeio Matinal em canoas
motorizadas para observar o nascer do sol.

08:00 H – Café da manhã regional
completo.

09:00 H – Passeio de interação com os
botos cor de rosa.

12:00 H – Almoço, enquanto navegamos
até o parque ecológico do Janauary.

15:00 H – Parque Ecológico Janauary,
após retorno do grupo para o barco,
navegaremos até o Encontro das águas,
onde os rios Negro (de cor preta) e
Solimões (de cor marrom), formam o
grandioso Rio Amazonas.

18:00 H – Iniciaremos nossa navegação de
volta a Marina Tauá, passando em frente a
orla de Manaus, observando o centro
histórico e suas construções antigas, que
lembram os tempos áureos do ciclo da
borracha (1880-1915).

Nosso happy-hour e jantar de despedida
será especial, acompanhado de
caipirinhas, petiscos e musica, além de um
belo por do sol.

20:30 H – Desembarque do grupo previsto,
seguido de transfer para o hotel Quality ou
similar, dando fim ao nosso roteiro.

DIA 3 DIA 5
DIA 2 DIA 4



R$ 6.620,00 R$ 8.050,00 R$ 6.120,00

LORD llLORD l LORD lll

TARIFA PARA 
MÍNIMO DE

16 PESSOAS

TARIFA PARA 
MÍNIMO DE

18 PESSOAS
TARIFA PARA 

MÍNIMO DE
12 PESSOAS

POR PESSOAPOR PESSOAPOR PESSOA

03 DIAS E 02 NOITES

R$ 8.350,00 R$ 10.130,00 R$ 7.700,00

LORD llLORD l LORD lll

TARIFA PARA 
MÍNIMO DE

16 PESSOAS

TARIFA PARA 
MÍNIMO DE

18 PESSOAS
TARIFA PARA 

MÍNIMO DE
12 PESSOAS

POR PESSOAPOR PESSOAPOR PESSOA

04 DIAS E 03 NOITES

R$ 9.820,00 R$ 11.870,00 R$ 9.130,00

LORD llLORD l LORD lll

TARIFA PARA 
MÍNIMO DE

16 PESSOAS

TARIFA PARA 
MÍNIMO DE

18 PESSOAS
TARIFA PARA 

MÍNIMO DE
12 PESSOAS

POR PESSOAPOR PESSOAPOR PESSOA

05 DIAS E 04 NOITES

TARIFÁRIO

TRABALHAMOS COM CRUZEIROS CUSTOMIZADOS FEITOS
CONFORME A NECESSIDADE DE SEU GRUPO

VAGAS MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE DATA

O ITINERÁRIO PODE SOFRER ALTERACOES SEM AVISO
PRÉVIO EM VIRTUDES DE SITUACOES CLIMÁTICAS OU
QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO QUE ARRISQUE A SEGURANCA
DOS PASSAGEIROS

BEBIDAS
ÁGUA

SUCO

CERVEJA

CAIPIRINHAS

REFRIGERANTE

SERVIÇOS
HOTEL

GARÇOM

CITY TOUR

CAMAREIRA

MASSAGEM

REFEIÇÕES
WELCOME DRINK

CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

JANTAR

HAPPY HOUR

ITENS INCLUSOS
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AMAZON LORD l
C A P A C I D A D E :   1 6   A   1 8   P E S S O A S

MEDIDAS
Comprimento

31 METROS

Largura
7,8 METROS

Calado
1,6 METROS

COZINHA
Sala de Jantar

equipada para 
refeições.

SOLARIUM
Cobertura retrátil

Cadeiras
Mesas

SALA DE ESTAR
Mesa para jogos

Dvd
Sofá

Tv

ACOMODAÇÕES
09 suítes duplas
Ar condicionado

Água quente

Banheiros

Frigobar





AMAZON LORD ll
C A P A C I D A D E :   1 0   A   1 2   P E S S O A S

MEDIDAS
Comprimento

23 METROS

Largura
6,0 METROS

Calado
0,6  METROS

COZINHA
Sala de Jantar

equipada para 
refeições.

SOLARIUM
Cobertura retrátil

Cadeiras
Mesas

SALA DE ESTAR
Mesa para jogos

Dvd
Sofá

Tv

ACOMODAÇÕES
06 suítes duplas
Ar condicionado

Água quente

Banheiros

Frigobar





AMAZON LORD lll
C A P A C I D A D E :   1 6   A   1 8   P E S S O A S

MEDIDAS
Comprimento

34 METROS

Largura
8,0 METROS

Calado
1,4  METROS

COZINHA
Sala de Jantar

equipada para 
refeições.

SOLARIUM
Cobertura retrátil

Cadeiras
Mesas

SALA DE ESTAR
Mesa para jogos

Dvd
Sofá

Tv

ACOMODAÇÕES
09 suítes duplas
Ar condicionado

Água quente

Banheiros

Frigobar





FILTROS DE AR 

HEPA
Nossas embarcações estão equipadas com sistema de

descontaminação de ar, combatente a vírus e bactérias

presentes no ar em ambientes fechados.

Purificador de ar com 99,97% de eficiência em partículas

de até 0,3, captura o vírus e bactérias presentes no ar.

INSTALAÇÃO
Piso (Plug & Play)

VAZÃO
300 m³/h

FUNÇÃO
Recirculação de Ar

DIMENSÃO
360 x 770 x 380 mm

PESO
19,9 Kg

ÁREA
75 m³

NIVEL RUÍDO
58 dB

VOLTAGEM
110 ou 220 V

SISTEMA UV
opcional



A M A Z O N L O R D . O F I C I A L



AMAZON LORD
NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA.

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 126 - SALA 72 
BAETA NEVES,  SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

BRASIL - CEP: 09751-250

(11)    2677-2667
(11) 9.8991-8990

WWW.AMAZONLORD.COM.BR
CONTATO@AMAZONLORD.COM.BR
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