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06 dias
A Estação Gabiraba é uma operadora de turismo que, em conjunto com comunidades locais,
procura desenvolver e estabelecer um modelo alternativo de turismo que gera renda às
iniciativas sociais comunitárias e valoriza as tradições e o ambiente em que elas vivem.
Nasceu a partir do conhecimento acumulado em dez anos na gestão de grupos educacionais
na Amazônia e na discussão com entidades sociais e ambientais que atuam na região.
Comprometida com os princípios do ecoturismo de base comunitária e do comércio justo, a
Estação Gabiraba busca contribuir para uma sociedade mais participativa e solidária!
De acordo com esses princípios, apresentamos o roteiro “Foz do Rio Amazonas: Macapá e
Floresta Nacional do Amapá”, que foi elaborado para pequenos grupos de visitantes que
desejam conhecer o ambiente e o modo de vida tradicional na Amazônia.
Vocês terão oportunidade de experimentar uma viagem diferente, não somente agradável e
lúdica, mas também educativa, autêntica, responsável e interativa, baseada na partilha
cultural e na geração de benefícios para as comunidades locais.
Sejam bem-vindos!

Programação
Dia 1: Cidades de origem / Macapá
Chegada em Macapá. Traslado do aeroporto para o hotel em veículo privativo e acomodação
em apartamento duplo. Tempo livre para almoço (não incluso). À tarde, saída para passeio
na Fortaleza de São José, um dos marcos iniciais da cidade; e monumento Marco Zero do
Equador. Jantar (não incluso) e pernoite.
Dia 2: Macapá / APA da Fazendinha / Macapá
Café da manhã e saída do hotel às 8h30 para visita à Área de Proteção Ambiental (APA) da
Fazendinha, uma Unidade de Conservação estadual, onde faremos uma trilha na floresta de
várzea até uma pequena e bonita praia de água doce às margens do rio Amazonas,
conduzida por um guarda parque experiente, morador da comunidade. Tempo livre para
nadar e contemplar a natureza. Retorno ao ponto inicial da trilha. Almoço (não incluso) na
Fazendinha. Às 15h, retorno ao hotel e tempo livre. Jantar (não incluso) e pernoite.
Dia 3: Macapá / FLONA do Amapá
Café da manhã e saída do hotel às 8h00 para viagem terrestre (carro ou van) até a cidade de
Porto Grande, localizada há 100 km de Macapá. O percurso é todo feito em rodovia asfaltada.
Chegada à Porto Grande por volta de 9h30, embarque em lancha rápida (tipo “voadeira”) e
navegação pelo rio Araguari até a sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela gestão da Floresta nacional (FLONA) do
Amapá. A FLONA do Amapá é uma Unidade de Conservação federal, que abrange uma área
de 459.867 hectares e está situada na região do Escudo das Guianas, no centro do Estado do
Amapá. No caminho até a base, visita a casas de famílias das comunidades ribeirinhas do rio
Araguari para conhecer o artesanato local e o projeto de beneficiamento de produtos
florestais não madeireiros (andiroba, copaíba, breu branco, etc.), realizado pelos integrantes
da Associação Bom Sucesso, que produzem sabonetes, pomadas, óleos vegetais e velas.
Almoço (incluso) com os comunitários. Chegada à base do ICMBio no meio da tarde e tempo
livre para acomodação, banho de rio e descanso. O pôr do sol contemplado dali é um
privilégio que merece ser apreciado. Jantar (incluso) e pernoite em redes e/ou colchonetes.
Dia 4: FLONA do Amapá / Macapá
Café-da-manhã e saída da base às 07h30 para uma caminhada na floresta tropical úmida às
margens do rio Falcino, conduzida por um morador experiente da região. A trilha completa
tem cerca de 3 km de extensão, podendo ser feita em percursos menores. Observação de
fauna e flora, com destaque às árvores nativas centenárias próprias do ecossistema
amazônico. Retorno à base e almoço (incluso). Tempo de descanso e às 14h00 saída para
navegação de volta até Porto Grande. Chegada à cidade, lanche (incluso) e deslocamento
terrestre para Macapá, onde a chegada é prevista às 19h. Jantar (não incluso) e pernoite.

Dia 5: Macapá / Comunidade quilombola Curiaú / Macapá
Café-da-manhã e saída do hotel às 08h30. Traslado de 40 minutos até a Área de Proteção
Ambiental (APA) do Curiaú, uma Unidade de Conservação estadual. Vivência com a
comunidade tradicional quilombola do Curiaú, visita à propriedade de moradores locais para
dialogar e conhecer o dia a dia das famílias. Apresentação de marabaixo: uma festividade
folclórica de origem africana, realizada pelas comunidades negras do estado do Amapá. O
marabaixo é marcado por danças de roda puxada pela batida de tambores chamados de
"caixas de marabaixo". Almoço (não incluso) e tempo de descanso e lazer à beira do igarapé
do Curiaú. Retorno para Macapá. Às 16h, visita ao Museu Sacaca, um espaço de histórias
vivas que promove ações museológicas de pesquisa, de preservação e de comunicação do
nosso patrimônio cultural. Jantar (não incluso) e pernoite.
Dia 6: Macapá / Cidades de origem
Café da manhã e check-out do hotel até às 12h. Em horário a combinar, traslado ao
aeroporto para embarque de volta às cidades de origem. ***Fim de nossos serviços.

Preço do roteiro:
- R$ 3.300,00 (Reais) por pessoa com base no mínimo de 04 participantes adultos.

O roteiro inclui:










Transporte terrestre em Macapá (nos trechos aeroporto/hotel/aeroporto e durante passeios
previstos na programação).
Hospedagem em Macapá (04 noites), do dia 1 ao dia 3 e do dia 4 ao dia 6, em apartamento
duplo em hotel na área central da cidade.
Hospedagem na FLONA do Amapá (01 noite), do dia 3 ao dia 4, em redes na casa de
moradores ou na base do ICMBio.
Alimentação: sendo 05 cafés da manhã (do dia 2 ao 6); 02 almoços (dias 3 e 4); e 01 jantar
(dia 3). Qualquer despesa extra com alimentação será feita por conta dos visitantes.
Participação em todas as visitas e atividades programadas.
Guia especializado bilíngue e condutores locais.
Taxas de visitação para associações comunitárias.
Seguro de viagem.
Brinde.

O roteiro não inclui:





Refrigerantes e bebidas alcoólicas.
Transporte aéreo (passagens aéreas).
Atividades e passeios extras.
Qualquer outro serviço não descrito no programa acima.

Formas de pagamento:
A confirmação da viagem é feita mediante o pagamento de um sinal no valor de 30% do total do
roteiro por pessoa. A quitação com o pagamento do valor restante poderá ser feita até 30 dias de
antecedência ao início da viagem. Forma de pagamento:
1) Depósito bancário na conta da Estação Gabiraba. Dados:
Banco Itaú;
Ag. 7218;
Cc. 01554-8;
ESTACAO GABIRABA;
CNPJ 09.100.367/0001-51.

Observações:
 Em Macapá, não deixe de provar: açaí, camarão no bafo, farinhas (farinha d’água e de
tapioca), peixes, sucos e sorvetes de frutas regionais (cupuaçú, muruci, taperebá, etc.),
castanha do Brasil e tapioquinhas (ou beiju).
 O roteiro pode sofrer alterações a qualquer momento de acordo com condições climáticas ou
por motivos de força maior.
 Esta proposta foi elaborada para um grupo de no mínimo 04 participantes adultos.
 Regras de cancelamento e devoluções conforme deliberação normativa nº 161 de 09 de
Agosto de 1985 da Embratur: 90% até 31 dias do início da viagem; 80% de 21 a 30 dias do
início da viagem; 0% a 80% a menos de 20 dias do início da viagem.

O que levar:












Roupas leves para caminhar;
Roupa de banho;
Sandálias confortáveis;
Kit de medicamentos próprios;
Óculos de sol;
Protetor solar;
Repelente;
Sombrinha ou capa de chuva;
Caderneta de anotações;
Máquina fotográfica;

Qualquer dúvida ou informação extra, favor entrar em contato conosco. Obrigada!
Abraços,
Ana Gabriela Fontoura
Estação Gabiraba
(55 91) 99627-4612 e 98226-4169
gabi@estacaogabiraba.com.br

