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EXPEDIÇÃO DETOX E YOGA 

 
 
 

AMAZÔNIA VIVA 
 
 
 

 
 

Amazônia, Brasil – 6 dias. 
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O DESTINO 
Aguce seus sentidos a bordo do Amazon Premium, de 29 de julho a 03 
de agosto de 2015. Deixe que a culinária inovadora da chef Manuela 
Scalini nutra seu corpo e encante o seu paladar. Sua especialidade é o 
Raw Food, culinária na qual os alimentos são cozidos em temperaturas 
abaixo de 41 graus, para que suas enzimas e nutrientes sejam 
preservados. Entre as refeições, dedique-se à prática da yoga, nutrindo 
parcelas intangíveis do seu ser e, por fim, entre as refeições e a yoga, 
conheça a Amazônia e exercite seus demais sentidos.  
 
Visite comunidades locais e aprenda técnicas de extração de frutos e 
raízes. Colete alimentos na floresta que serão usados na cozinha de 
Manuela. Conheça sabores e texturas exóticos ao experimentar 
alimentos que atuam como verdadeiros remédios para o corpo. Frutas 
exuberantes, raízes poderosas e folhas que curam – a Amazônia é cheia 
de mitos e mistérios. Desvende alguns destes mistérios e aprenda a 
usar a sabedoria dos locais em sua alimentação. Mergulhe de cabeça 
nesse detox que limpa o corpo e renova as energias. 
 
RAW FOOD 
Essa culinária que tem conquistado milhões de adeptos no mundo todo 
se vale somente de verduras e frutas in natura e de sementes e 
castanhas germinadas. Estes alimentos desintoxicam o corpo de uma 
forma natural, melhoram a disposição, a digestão e a absorção dos 
alimentos, além de emagrecer. É beleza de dentro para fora! 
 
MANUELA SCALINI 
Depois de viver 20 anos na Califórnia, Manuela voltou ao Brasil 
trazendo consigo um modo criativo de cozinhar. Formada em Gourmet 
Raw Food pelo Living Light Culinary Arts Institute, ela hoje viaja o 
mundo oferecendo aulas, oficinas, retiros de detox e consultorias de 
alimentação viva para restaurantes e spas. (No barco, Manuela estará 
na cozinha com Cynthia Brant.) 
 
NANDA PRIYA E DEVA BANDHU  
Eles viajaram extensivamente pela Índia e sul da Ásia, bem como pela 
Austrália, Rússia, Europa e Estados Unidos, oferecendo e participando 
de cursos e workshops para aprimorar suas técnicas. De volta ao Brasil, 
com a bagagem cheia de vivências e sabedoria milenar, o casal abriu o 
estúdio MY YOGA, em São Paulo. 
 

ITINERÁRIO 

DURAÇÃO: 6 DIAS/5 NOITES  
 
Dia 1 – Amazônia (Exploração em canoas) 
Recepção no aeroporto. Traslado para o porto. Embarque e início da 
navegação pelo Rio Negro. Depois do jantar, exploração noturna das 
margens do rio em busca de jacarés e outras criaturas, como gaviões, 
cobras, ratos do mato, preguiças, sapos e muito mais.  
 

Refeições inclusas:  Jantar. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
A Amazônia possui clima 

quente e úmido, com chuvas 
constantes, e pode ser visitada 

o ano todo. A região 
apresenta duas estações 

distintas: o período de seca, de 
setembro a dezembro, e o 

período de cheia, de janeiro a 
junho. Durante a cheia, o 
acesso de barco a várias 

regiões é possível, pois os rios 
estão em seu nível máximo. 

 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos diários para o Aeroporto 

de Manaus 
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Dia 2 – Amazônia (Exploração em canoas, yoga, caminhada e Arquipélago das Anavilhanas) 
Manhã de exploração da região em canoas – oportunidade de encontrar aves comedoras de frutas como 
papagaios e tucanos. Depois disso, uma sessão de aula de yoga em jejum. Finalmente, hora do café da 
manhã. Em seguida, caminhada pela selva, descobrindo surpreendentes fragrâncias, folhas, frutos, bosques 
e animais. Retorno ao barco e banho de rio para refrescar antes do almoço. À tarde, navegação através do 
surpreendente Arquipélago das Anavilhanas, um dos maiores do mundo e um labirinto de vias navegáveis. 
Mais tarde, novo embarque em canoas para conhecer mais de perto a natureza maravilhosa. 
 

Refeições inclusas:  Café da manhã, almoço e jantar. 
 
Dia 3 – Amazônia (Yoga, comunidade ribeirinha, praia e exploração em canoas) 
Pela manhã, aula de yoga. Depois, um momento para contemplar a natureza. Após o almoço, visita a uma 
comunidade ribeirinha, onde poderemos encontrar muitos frutos típicos da Amazônia – cupuaçu, taperebá, 
açaí, tucumã e pupunha. Veja a preparação da farinha de mandioca e o famoso suco de açaí da região. 
Conheça as crianças locais e suas famílias. Após o almoço, parada em uma das praias de areias brancas do rio 
Negro para nadar. Com sorte, veremos botos-cor-de-rosa. Exploração em canoas ao entardecer, a melhor 
hora para observar a vida selvagem. O jantar será servido no caminho de volta ao rio Amazonas.  
 

Refeições inclusas:  Café da manhã, almoço e jantar. 
 
Dia 4 – Amazônia (Yoga e Paria do Tupe) 
Prática de yoga pela manhã. Mergulho e descanso na praia do Tupe, que se forma nessa época do ano. 
 

Refeições inclusas:  Café da manhã, almoço e jantar. 
 
Dia 5 – Amazônia (Yoga, coleta de frutas e frutos e palestra Raw Food) 
Prática de yoga pela manhã. Caminhada na selva para a coleta de frutas e frutos amazônicos. Excelente 
oportunidade experimentar novos sabores e aprender mais sobre os frutos locais. Após o almoço, palestra 
de introdução ao Raw Food. 
 

Refeições inclusas:  Café da manhã, almoço e jantar. 
 
Dia 6 – Amazônia (Parque Ecológico Janauary e Encontro das Águas) 
 
No raiar do dia, visita ao Parque Ecológico Janauary para observar pássaros e ver a Vitória Régia Gigante. 
Explore a misteriosa floresta inundada de canoa ou caminhando pelas palafitas. Observe a rica vida selvagem 
nas árvores e na água. Café da manhã enquanto o barco sai em direção ao Encontro das Águas. Trata-se de 
um espetáculo colorido: as águas do rio Amazonas e do rio Negro seguem lado a lado sem se misturar por 
quilômetros. Retorno para o píer do hotel Tropical, passando pelo Porto de Manaus, pelas Docas flutuantes, 
pelo Mercado, pela antiga Alfândega e, ao longe, pela Cúpula do Teatro Amazonas. Chegada e desembarque 
às 11h30. Traslado para o aeroporto. 
 

Refeições inclusas:  Café da manhã. 
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O BARCO 
 

 
 
Nome: Amazon Premium 
Comprimento: 32m (106 pés) 
Largura: 9 m 
Velocidade: 10 nós 
Capacidade: Até 32 passageiros 
Cabines: 16 
Motores: 2 de 250 hp cada 
Geradores: 2 de 80 kwa cada (110 V/60 Hz) 
 

A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 
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VALOR POR PESSOA 
 
R$ 5.950 por pessoa em acomodação dupla. 
 (Valor cotado para duas pessoas) 
 
R$ 6.840 por pessoa em acomodação dupla. 
 (Valor cotado para uma pessoa) 
 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em real (R$). 

 Valores correspondem à hospedagem em acomodação dupla. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos para o período de 29/07/15 a 03/08/15. 

 Lugares limitados: 25 vagas. 

 Itinerário e programação, poderá sofrer alterações de acordo com alterações climáticas ou fenômenos 
naturais. 

 
INCLUI 

 05 noites de hospedagem no barco. 

 Recepção no aeroporto de Manaus e traslados in/out. 

 Pensão completa no barco com refeições Raw Food preparadas pela chef Manuela Scalini. 

 Aulas diárias de yoga a bordo com os yogis Deva Bandhu & Nanda Priya. 

 Passeios descritos no roteiro. 

 Guias bilíngues. 

 
NÃO INCLUI  

 Passagens aéreas. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Seguro viagem. 

 Gorjetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOIO 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) 
para confirmar a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente 
contendo o Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem 
ser preenchidos, assinados individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes 
da viagem, ou, o mais breve possível nos casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver 
estipulação de multa em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos 
efetivamente dispendidos pela Auroraeco.  
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