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Sua aventura começa aqui!

Descrição:

 Floresta, Rios, cachoeiras, cascatas, grutas e atividades de 

Turismo de Aventura são algumas das atrações de Presidente 

Figueiredo, município localizado a 107 km de Manaus. Nesse pedaço 

de paraíso amazônico poderemos, visitar o Parque Maruaga, Parque 

corredeira do Urubuí, cachoeira de  Santuário ou Iracema, trilhas 

no meio da mata onde estaremos em contato direto com a natureza 

e poderemos fotografar uma extensa variedade de plantas típicas 

visitar a Caverna e tomar banho de cachoeira (obedecendo as  regras 

de segurança).
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  Partindo para o tour que inicia às 7:00 am, nossos grupos podem sair 

privativo para duas pessoas ou em com até 13 turistas em  Van. Percorremos 

parte da Rodovia BR-174, esta que leva a região  mais ao norte do Brasil.

  Em nossa primeira parada já na estrada da Represa de Balbina 

conheceremos o Parque APA Caverna do Maruaga onde iniciaremos uma 

caminhada um pouco mais de 2,5 km, com um tempo estimado de 2:30 

minutos por uma floresta de Terra firme que compreende um dos três maiores  

ecossistemas da Floresta Amazônica, pois temos outros como o Igapó (floresta 

inundada durante o período da cheia) e a Várzea (área inundada a margem do 

Rio Amazonas).
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 Nesta caminhada vamos observar,  Grandes Árvores,  Cipós,  Aves 

Cantando, a exuberância de nossa natureza onde nos deparamos com uma 

caverna Gigante em Arenito com uma cascata a frente em boa parte do ano, 

e registros nas pedras de antigos moradores deste local.  Vamos caminhar 

dentro e observar a vida na caverna e seus animais que são moradores.   

 Continuaremos ao lado de um paredão de arenito,  com a água acima 

dos pés por uns 300 metros com imagens que nos levam a ter a impressão 

do mundo perdido de nosso imaginação, imagens de paredões e árvores 

disputando espaço.

 Seguindo este caminho chegaremos a outro lugar fantástico:  a Gruta da 

Judéia,  onde na maior parte do ano poderemos tomar banho de cascata em um 

cenário  que mais parece um f ilme de f icção,  mas sim estamos na verdadeira 

Selva Amazônica como muitos a chamam.

 Dando continuidade, visitaremos a Cidade de Presidente Figueiredo, 

conheceremos o parque Municipal,   local que dispõe uma linda paisagem da 

corredeira do rio Urubuí que corta a cidade,  com toda a infraestrutura para 

banhistas que visitam o Município.  Faremos aqui nosso Almoço onde será 

servido pratos regionais:  Peixes,  carne assada na brasa,  etc.
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  Na segunda parte do Passeio Visitaremos a APA Cachoeira de Santuário: 

uma propriedade privada que possui uma das maiores cachoeiras, e a mais 

bonita de toda essa região, ou a Iracema com características parecidas mas 

com belezas distintas.  Faremos uma pequena caminhada para desfrutar de 

um banho relaxante onde contemplaremos toda aquela beleza que a natureza 

amazônica nos proporciona e, aí sim, podemos regressar a Manaus renovados 

e compreendendo melhor esta região tão linda que desfrutaremos nesse dia 

inesquecível.
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NOSSOS DIFERENCIAIS NESTE TOUR:
 Somos praticamente a única operadora de turismo saindo de Manaus que 
oferece a caminhada na selva com visita a Caverna Maruaga e Gruta da Judéia. 
Não trabalhamos com turistas pagando preços diferenciados dentro do mesmo 
tour!   Não haverão surpresas com pagamentos de taxas extras de serviços, 
bebidas e visitação! Procuramos horários que diminuam a possibilidade de 
encontrar grandes grupos de turistas para tentar oferecer mais tranquilidade e 

tempo para nossos clientes desfrutarem da natureza!

INVESTIMENTO:
R$ 300,00 / Pessoa.
Crianças de 0 a 5 anos não pagam.

Crianças a partir de 6 a 10 anos 50% do valor.

Almoço, água mineral, refrigerante e suco inclusos.
Dias de semana operamos a partir de três pessoas.
Finais de semana operamos a partir de duas pessoas.

OBSERVAÇÃO:  Sempre pergunte sobre esses detalhes do seu tour, você pode 
estar contratando uma agência que vai repassar a operação para terceiros, 
visto que praticamente quase todas as agências em Manaus não tem seus 
próprios equipamentos e misturam seus turistas, causando desconforto quando 
as pessoas, durante os tours, descobrem que estão pagando valores muito 
diferenciados, podendo atingir grupos enormes dependendo da venda do dia.

O QUE LEVAR: Roupas de banho e roupas adequadas para caminhada na floresta, 

além de calçados fechados.
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