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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.
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Parintins é um município brasileiro no interior do estado do

Amazonas, sendo a segunda cidade mais populosa do estado.

O município é conhecido mundialmente por sediar o Festival

Folclórico de Parintins, considerado Patrimônio Cultural do Brasil

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Localiza-se à margem direita do rio Amazonas.

A vegetação, típica da região amazônica, é formada por florestas

de várzea e de terra firme, tendo ao seu redor um relevo

composto por lagos, ilhotes e uma pequena serra.

São milhares de turistas do Brasil e do mundo que acompanham

as toadas dos bois Garantido e Caprichoso.

PARINTINS - AM



FESTIVAL
DE PARINTINS
Conhecido como Patrimônio Cultural do Brasil o festival

folclórico, é uma festa popular que acontece anualmente no

último fim de semana de junho na cidade de Parintins, no estado

brasileiro do Amazonas.

Temos acesso garantido ao KWAT CLUB PARINTINS.

As apresentações, que começam na última sexta-feira do
mês de junho indo até domingo, simbolizam uma disputa a
céu aberto entre duas agremiações folclóricas Boi
Garantido (vermelho) e Boi Caprichoso (azul), que
acontece no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido
comoBumbódromo, comcapacidadepara35mil pessoas.



BOI GARANTIDO
Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, conhecida como Boi

Garantido é representado pela cor vermelha. O nome GARANTIDO

surgiu do próprio criador, que em suas toadas sempre lembrava aos

torcedores do boi contrário que seu bumbá sempre saía inteiro dos

confrontos de ruas, que na época eram rotineiros.

Diziam-se que nas brigas com os rivais, a cabeça de seu boi

nunca quebrava ou ficava avariada, “isso era garantido”.



BOI CAPRICHOSO
O Caprichoso defende as cores azul e branco. Seu símbolo é

a estrela azul, a qual exibe em sua testa desde 1996. É o

Guardião da Floresta, do folclore parintinense, do imaginário

caboclo e do lendário dos povos indígenas.

O nome, Caprichoso, teria um significado intrínseco a ele,

isto é, pessoas cheias de capricho, trabalho e honestidade.

O sufixo “oso”, significando provido ou cheio de glória.

Quando somados, “capricho” mais “oso”, poder-se dizer

que é extravagante e primoroso em sua arte.



CHECK LIST
§ CALÇAS LEGGING

§ CALÇAS TREKKING

§ SHORTS

§ CAMISAS DE MALHA

§ CAMISA DE MANGA LONGA

§ CAPA DE CHUVA

§ BONÉ OU CHAPÉU

§ ROUPAS DE BANHO

§ TÊNIS

§ PARES DE MEIA

§ ÓCULOS ESCURO

§ PROTETOR SOLAR

§ REPELENTE

§ LANTERNA

§ CÂMERA FOTOGRÁFICA

§ REMÉDIOS DE USO PESSOAL

§ VACINA DA FEBRE AMARELA



FESTIVAL DE
PARINTINS

ROTEIRO
QUARTA-FEIRA

RECEPÇÃO NO AEROPORTO

TRASLADO PARA O PIER

EMBARQUE

INICIO DA NAVEGAÇÃO

SÁBADO
FESTIVAL DE PARINTINS 

(2° NOITE)

DOMINGO

FESTIVAL DE PARINTINS 

(3° NOITE)

SEGUNDA - FEIRA
NAVEGAÇÃO

SUBINDO RIO AMAZONAS

TERÇA - FEIRA
CHEGADA À MANAUS

TRASLADO AO AEROPORTO

QUINTA-FEIRA
NAVEGAÇÃO

SEXTA-FEIRA
CHEGADA A PARINTINS

FESTIVAL DE PARINTINS 

(1°NOITE)

R$ 5.500,00 R$ 7.100,00 R$ 6.100,00

TARIFA PARA MÍNIMO DE
16 PESSOAS

TARIFA PARA MÍNIMO DE
18 PESSOASTARIFA PARA MÍNIMO DE

12 PESSOAS

POR PESSOA
POR PESSOA

POR PESSOA

TARIFÁRIO

LORD l LORD lll

ITINERARIO: Pode sofrer alterações sem aviso prévio
em virtudes de situações climáticas ou qualquer outra
situação que arrisque a segurança dos passageiros.
VOO DE LINHA COMERCIAL: O trecho de Parintins a
Manaus é realizada diretamente com a operadora de
escolha do passageiro. (nao incluso no pacote)
VOO CHARTER: O trecho de Parintins a Manaus é
realizada mediante solicitação prévia e disponibilidade da
companhia (nao incluso no pacote)
INGRESSO: Os ingressos do festival sao vendidos pela
empresa autorizada em seus pontos de venda (nao
incluso no pacote)

OBSERVAÇÕESITENS INCLUÍDOS

LORD ll
BEBIDAS

ÁGUA

SUCO

CERVEJA

CAIPIRINHAS

REFRIGERANTE

SERVIÇOS
GARÇOM

CAMAREIRA

REFEIÇÕES
WELCOME DRINK

CAFÉ DA MANHÃ

ALMOÇO

JANTAR

HAPPY HOUR

2220



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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