Rio de Janeiro, 09/08/2016.
Temos prazer em apresentar propostas para viagem à Belém para a Convenção Batista Brasileira.
http://pibpa.org.br/calendario/97a-assembleia-da-convencao-batista-brasileira/

O pacote inclui:
 07 noites de hospedagem em Belém de acordo com o hotel escolhido;
 Café da manhã diário;
 Transfer de chegada e saída;
 Seguro viagem GTA com cobertura de até R$ 6.000,00.
Período de 17/04/17 a 24/04/17

Opção 01
Hangar Hotel
http://www.hotelhangar.com.br/

Valor total por pessoa em apartamento duplo: 12x R$ 112,63
Valor total por pessoa em apartamento single: 12x R$ 206,56
Opção 02
Soft Inn Hangar
http://www.bhghoteis.com.br/hotel-soft-inn-belem-hangar/

Valor total por pessoa em apartamento duplo: 12x R$ 133,30
Valor total por pessoa em apartamento single: 12x R$ 225,27
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Opção 03
Tulip Inn Hangar Hotel
http://www.tulipinnhangar.com/pt-br

Valor total por pessoa em apartamento duplo: 12x R$ 167,40
Valor total por pessoa em apartamento single: 12x R$ 286,23
Não inclusos/opcionais:
Entrada da convenção: R$ 95,00
Valor da inscrição Ordem dos Pastores ou União Feminina:
City Tour em Belém;
Passeio Fluvial Furos e Igarapés;

Descritivo dos passeios:
City Tour + Passeio Fluvial Furos e Igarapés
R$ 250,00 por pessoa
Dia 24/04/17
9h – Após o café da manhã, sairemos para um city tour. Iniciaremos pelo Complexo Ver-o-Peso que tem sua origem
no período colonial e é considerado um dos mais antigos mercados em funcionamento no Brasil, e o primeiro da
Amazônia. No mercado, localizado no centro histórico, é possível conhecer e comprar os mais diferentes produtos
extraídos da floresta e dos rios amazônicos.
Em seguida, prosseguiremos em direção ao Projeto Feliz Lusitânia, onde tudo começou. Percorra as ruas onde
Belém nasceu e por onde se expandiu e identifique os diferentes momentos que ela vivenciou e que são revelados
por seus espaços como Forte do Presépio, Catedral da Sé, Museu de Arte Sacra, Museu do Encontro, entre outros.
Finalizaremos com uma visita ao Espaço São José Liberto, antigo presídio da cidade, que foi reformado para abrigar
o Pólo Joalheiro, onde é possível encontrar o trabalho de designers paraenses com uso de materiais e pedras
preciosas da região, além de uma área dedicada à exposição e venda de artesanato.
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13h – Almoço (não incluso) em um dos bons restaurantes localizados na Estação das Docas. Sugerimos o
restaurante Lá em Casa, um dos mais tradicionais da nossa cidade.
14h30 – Embarque em embarcação regional para conhecer os furos e Igarapés, com uma caminhada na floresta
que é a melhor maneira de entrar em contato com a exuberância da Amazônia, encante-se com as belezas dos rios,
furos, igarapés e floresta, tenha uma visão de como vivem os ribeirinhos, sinta a sensação de caminhar pela floresta
quente e úmida da Amazônia, e conheça algumas espécies de árvores e frutas nativas. Chegada na Estação das
Docas prevista para às 18h00.

18h – Traslados da Estação das docas para o Hotel ou Aeroporto.

Ilha de Marajó / R$ 700,00 por pessoa
Pacote de 02 dias / 01 noite – De 24 a 25/04
1o DIA
A partir de 06H40 o transporte estará nos hotéis e residências, para embarque em transporte fluvial CATAMARÃ,
com destino ao município de SOURE, onde os veículos esperam para levá-los até ao hotel desejado e guia local à
espera.
À tarde saída para visita a uma típica fazenda Marajoara onde se dá a criação de búfalos e cavalos Marajoara,
servindo ainda como ninhal de pássaros com destaque para o símbolo do Marajó “O Guará”, com serviço de lanche
incluso. Em seguida iremos conhecer a exuberante praia da Barra Velha onde poderemos fazer uma caminhada na
orla da praia da Barra Velha aproximadamente 1,5 km onde poderemos avistar a floresta de mangue, lugar em que
os nativos fazem a pesca de caranguejo de água doce e a extração de turú (Viagra marajoara) banhada pela Baía de
Marajó.
2o DIA
Após café da manhã saída para City Tour na cidade de Soure com visita aos principais pontos da cidade incluindo
Curtume (Centro de Processamento do Artesanato do Couro de Búfalo), seguido de visita a vila dos pescadores
onde a praia do Pesqueiro é o destaque com seus coqueiros, barracas e areia branca.
Saída do hotel às 13H30 com destino ao TRAPICHE DE SOURE, para embarque em transporte Catamarã, às 14H30, e
chegada em Belém prevista às 16H00.

Hotel Ilha do Marajó
http://www.iaraturismo.com.br/hotel.htm
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Forma de Pagamento;
Em até 12x nos cartões de crédito
E 5x nos boletos bancários
Observações:
Não foram feitas reservas aéreas ou terrestres, apenas cotização de preços por pessoa sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Preços por pessoa em Dólares Americanos (US$), de acordo com o hotel, tipo de acomodação e plano de alimentação informado,
sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva.
Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro.
Não estão incluídas no preço acima as taxas locais, gastos com documentação para a viagem (passaporte, vistos...), extras de
caráter pessoal ou quaisquer outros itens que não estejam mencionados como incluídos.
Alterações de reservas e itinerários:
Solicite outras opções de destinos e itinerários. É importante ressaltar que após a efetivação da compra da reserva aérea,
alterações e cancelamentos da reserva seguirão as regras de cada Cia Aérea.
Após a efetivação da compra da hospedagem, cancelamentos e/ou alterações sofrerão as regras e multas de acordo com cada
fornecedor.
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