
 

 

Passeios Terrestres 
  
City Tour em Belém (panorâmico)  
Passeio pela capital paraense e seus principais pontos turísticos: Basílica de Nazaré, Estação das Docas, Ver-o-Peso, 
Complexo Feliz Lusitânia (Cidade Velha) e Pólo Joalheiro (Fundação São José Liberto). 
Duração: 4 horas    Saídas: Terça a Domingo   Horário(s): 09:00 e 14:00  
Preço por pessoa: R$ 90,00 - Mínimo de 2 pessoa(s)  
 
City Tour Cultural  
Melhor oportunidade para conhecer a cultura, a história e a arte de Belém. Passeio com visitas aos principais 
patrimônios histórico-culturais de Belém: o Teatro da Paz (exceto aos domingos), maravilha arquitetônica da época 
áurea da borracha; o Forte do Presépio, local onde a cidade foi fundada; o Museu do Encontro, com exposição de 
cerâmica indígena, antropologia e arqueologia; o Museu de Arte de Belém, com centenas de obras; além do Museu de 
Arte Sacra, formado pela Igreja de Santo Alexandre e o antigo Arcebispado, com um riquíssimo acervo de obras 
religiosas.  
Duração: 4 horas  Saídas: Terça a Domingo  Horário(s): 9:00 e 14:00 (exceto domingo) 
Preço por pessoa: R$ 90,00 - Mínimo de 2 pessoa(s) 
 
Parques Ecológicos  
Uma mostra da natureza amazônica sem sair de Belém. Visita ao Museu Zôo-botânico Emílio Goeldi, um misto de 
Jardim Botânico e Zoológico; Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves e suas árvores centenárias e o belíssimo Mangal 
das Garças. Todos os encantos da fauna e flora amazônica pertinho de você. Venha se maravilhar com um dos mais 
importantes ecossistemas do nosso planeta.  
Duração: 4 horas  Saídas: Terça a Domingo   Horário(s): 9:00 e 14:00 
Preço por pessoa: R$ 90,00 - Mínimo de 2 pessoa(s) 
 
Passeio à Vila de Icoaraci  
Passeio a Vila de Icoaraci, maior centro de produção de cerâmica das culturas Marajoara, Tapajônica e Maracá, com 
visita às olarias, onde conheceremos o processo produtivo e ainda comprar peças a preços acessíveis.  
Importante: passeio destinado a pessoas que realmente tenham interesse em ver a produção e adquirir cerâmicas 
direto nas olarias. Local muito simples e sem infraestrutura turística. 
Duração: 4 horas  Saídas: Segunda a Sábado  Horário(s): 9:00 e 14:00  
Preço por pessoa: R$ 90,00 - Mínimo de 2 pessoa(s) 
 
Passeio à Ilha de Mosqueiro  
Passeio à bucólica Ilha do Mosqueiro, localizada a 80km de Belém, com mais de 17km de belíssimas praias de água doce 
com ondas e areias claras. Os chalés de veraneio, a igreja, o mercado, a pracinha com suas barraquinhas de tapiocas e 
comidas típicas estão entre os atrativos deste passeio, além de tempo livre para banho. 
Duração: 7h   Saídas: Diárias    Horário(s): 8:30 
Preço por pessoa: R$ 170,00 - Mínimo de 4 pessoa(s) 
 
Salinas  
O mar também faz parte da Amazônia. Você vai visitar uma cidade paraense banhada pelo Atlântico, com praias que se 
perdem no horizonte. Água salgada, limpa e cristalina é um convite aos prazeres do verão sob o sol da linha do Equador. 
Duração: 12h   Saídas: Diárias    Horário(s): 7:00 
Preço por pessoa: R$ 343,00 - Mínimo de 4 pessoa(s) 



 

 

 

TARIFÁRIO DE SERVIÇOS 

       
TABELA 01/2013 

TRASLADOS-PASSEIOS TERRESTRES Duração 2 paxs 3 a 4 paxs 5 a 6 paxs 7 a 12 paxs 

 Traslado aeroporto/Hotel ou vice-versa - 40,00     37,00      34,00        33,00  
 Traslado Hotel/Porto ou vice-versa - 40,00     37,00      34,00        33,00  
City tour/Parques Ecológicos/Belém Cultural 04h 90,00     80,00      74,00        70,00  
 Vila de Icoaraci(*) 04h 90,00     80,00      74,00        70,00  
 Ilha do Mosqueiro  7h 190,00   170,00    145,00      129,00  
 Salinas - Costa Atlântica 12h 500,00   343,00    283,00      224,00  
- Os traslados serão realizados com acompanhamento de guia ou motorista/guia no idioma indicado, que estará no 
aeroporto com uma placa de identificação. 
- Todos os passeios terrestres são de terça-feira a domingo. Exceto Icoaraci (*), cuja frequência é de segunda a 
sábado (domingos e feriados as Olarias são fechadas). 

       
INFORMAÇÕES IMPORTANTES - PASSEIOS TERRESTRES:   
- Valores Não incluem refeições, ingressos para parques, museus, monumentos históricos, etc.  
- Valor para 01 pessoa, acréscimo de 100%. Para grupos acima de 12 pessoas, valores sobconsulta; 
- Acréscimo de 25% para acompanhamento de guia bilíngue;     
- Acréscimo de 50% para serviços privativos com mínimo de duas pessoas;  
- Todos os serviços serão realizados em carros com ar condicionado e acompanhamento de guia ou 
motorista/guia falando português. 
- Crianças: até 03 anos, acompanhada de 2 adultos, é cortesia.  
                De 04 a 10 anos, acompanhada de 2 adultos, tem desconto de 50%.  
- Reservamo-nos o direito de adaptarmos nossa programação em função das variações climáticas.  
- Preços sujeitos a reajuste sem aviso prévio, conforme política econômica do governo. 

 

 
 


