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DO OUTRO LADO DO RIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belém é rodeada por 39 ilhas bem preservadas onde é trabalhado o turismo. A Ilha do 

Combu é a mais próxima da cidade e a mais popular entre os moradores. A ilhota repleta 

de sumaúmas, açaizeiros e cacaueiros, oferece ótimas opções de restaurantes à beira rio, 

a apenas 10 min de barco, partindo da Praça Princesa Isabel, no bairro do Condor. 

 

Mesmo tendo visão nítida da cidade do outro lado do Rio Guamá, a Ilha do Combu tem 

o poder de fazer você se 

desconectar e apreciar o 

bucolismo da Floresta 

Amazônica. Mergulhar no rio, 

fazer um passeio de barco 

pelos igarapés, conhecer as 

casinhas pitorescas dos 

ribeirinhos que vivem na ilha, 

comer chocolate 100% natural 

e experimentar o melhor da 

culinária regional, são convites 

perfeitos para você se desconectar do agito da capital paraense por algumas horas. 

http://www.vivenciarpa.com.br/
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Nesta vivência você terá uma experiência fora do convencional na ilha, vamos 

conhecer um lado do Combu que poucos conhecem, embarque no barco conosco e 

aprecie o que a ilha pode oferecer. 

 

ROTEIRO 

 

 Passeio pelo rio Guamá, onde você terá oportunidade de ver as atividades 

comerciais dos ribeirinhos, que chegam das ilhas com seus pequenos barcos 

carregados de peixes, frutas e legumes para serem comercializados nos pequenos 

portos da orla fluvial de Belém. Você terá a oportunidade de ver de perto este 

exótico mundo de cores e sons.  

 Paramos na Dona Nena - Chocolate Orgânico das filhas do Combu, para conhecer 

sua história e produtos da floresta;  

 Partiremos para um passeio nos furos do rio, vamos entrar em um canal, para 

apreciar a diversidade das frutas nativas da região; 

 O almoço será uma experiência gastronômica no restaurante Saldosa Maloca, no 

cardápio encontrará uma diversidade da culinária paraense; 

 Banho livre no rio após o almoço; 

 As 15h00 embarcaremos para retorno à Belém, antes do pôr do sol para você 

comtemplar o sol se pondo. Fim da nossa vivência.  

 

 Recomendações: Levar roupas adequadas para atividades externas, como roupas leves 

e de banho, tênis, sandália (para relaxar no barco), boné, repelente, protetor solar e 

dinheiro em espécie para compras nas comunidades, pois nestes locais não aceitam 

cartão de crédito ou débito. 

 

Saída: 08h00  

Volta: 15h00 

Duração: 07h00 

Frequência: (Sob Consulta) 

Mínimo 15 pessoas* 

 *Saída do barco: Praça Princesa Izabel 

http://www.vivenciarpa.com.br/
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Pacote Inclui: 

 Embarcação durante o passeio; 

 Guia credenciado, passando as principais informações do destino; 

 Tripulação experiente; 

 Passeio de barco no rio; 

 

  

Pacote não Inclui: 

 Almoço, Bebidas e sobremesas; 

 Despesas de caráter pessoal; 

 Todo e qualquer extra que não esteja expressamente indicado como incluído no 

Programa. 

 

Informações Importantes: 

 A saída do passeio está sujeita às condições climáticas; 

 Verifique o número mínimo de pessoas para saída do passeio; 

 É proibido o acesso de animais; 

 A compra garante que foram lidas todas as condições descritas acima. 

 

 

Valor por pessoa R$ 123,00 (com transfer) / R$100,00 (sem transfer) 

Forma de pagamento: transferência bancária ou à vista. 

Consulte nosso receptivo.*  
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BATER PERNA TOUR 

 

Centro histórico e Cidade Velha de Belém 

Uma experiência com a cultura, patrimônio e gastronomia paraense. O walking 

tour consiste em fazer um tour a pé, por isso o nome do roteiro é Bater Perna Tour, um 

jargão muito usado pelo povo belenense se referindo a caminhadas mais longas. Nessa 

caminhada vamos passar pelos principais pontos turísticos de Belém, conhecer o maior 

mercado a céu aberto da América Latina, museus, igrejas, praças e monumentos 

históricos, tudo com acompanhamento de um mediador que irá apresentar a história e 

modo de vida do povo belenense.  

O tour será realizado numa duração de 4hs é uma caminhada moderada, os 

pontos de visita são próximos facilitando assim o trajeto. Serão visitados 9 lugares que 

contam a nossa história. Ao final vamos ao um restaurante saborear a gastronomia 

paraense, a sugestão é o Point do Açaí uma ótima opção para conhecer a culinária 

paraense, tão rica e cheia de sabores. 

 

http://www.vivenciarpa.com.br/


 

 

 

Por mais rotas e menos rotinas 

 

 
 

Site: www.vivenciarpa.com.br 
E-mail: turismo@vivenciarpa.com.br  
 (91) 98530 9414  
 

Travessa Enéas Pinheiro. 721. Pedreira - CEP  66083-157   

Belém-Pará-Amazônia 

 

Lugares de visita 

 Mercado do Ver-O-Peso: A maior feira ao ar livre da América Latina; 

 Praça do Relógio: A Praça do Relógio faz parte do complexo arquitetônico 

e paisagístico do Ver-o-Peso; 

 Palácio Antônio Lemos: Antigo palácio dos despachos do governo do 

estado, atualmente funciona o Museu Histórico do Estado do Pará (Visita 

Panorâmica);  

 Museu do Círio: Possui um rico acervo que retrata a história e devoção 

popular em torno da celebração do Círio de Nossa Senhora de Nazaré;  

 Palácio Lauro Sodré: Palácio construído para sede do governo municipal 

de Belém, no local funciona o Museu de Artes de Belém (Visita 

Panorâmica);  

 Igreja de Santo Alexandre (Museu de Arte Sacra): O antigo complexo 

jesuíta, um dos mais importantes ainda existentes no país, abriga 

atualmente o Museu de Arte Sacra do Pará; 

 Catedral da Sé: Uma igreja no estilo neoclássico e barroco, hoje sede da 

arquidiocese de Belém. A catedral compõe o complexo histórico e 

religioso da cidade velha (Visita Panorâmica). 

 Forte do Castelo: Integrante do complexo arquitetônico e religioso da 

cidade velha, a Feliz Lusitânia. 

 Espaço São José Liberto: Espaço São José Liberto ou Polo Joalheiro é um 

espaço localizado em Belém do Pará que abrigar setores criativos e 

categorias culturais. No espaço se localiza a Capela São José, que deu 

origem ao espaço como um todo; uma ourivesaria, que compõe o polo 

joalheiro; a "Casa do Artesão", o Museu de Gemas do Pará; o Anfiteatro 

Coliseu das Artes; o Memorial da Cela; e o Jardim da Liberdade.  

 

http://www.vivenciarpa.com.br/
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Recomendações: É necessário se proteger com protetor solar, usar roupas leves e 

claras, calçado confortável, boné ou chapéu e levar garrafa de água. 

 Ponto de Encontro: Mercado do Ver-O-Peso  

Incluso:  

 Um mediador guiando em todo percurso; 

 Contextualização Histórica; 

 Interação com o povo belenense;  

  Transfer durante todo o percurso do roteiro. 

 

  Não incluso: 

 Ingressos dos museus; 

 Artesanato; 

 Almoço, bebidas e sobremesas; 

 Despesas de caráter pessoal; 

 Todo e qualquer despesa extra que não esteja expressamente indicado como 

incluído no pacote. 

Agenda 

 09h00 ás 12h30  

 Duração: 04h00 

 Frequência: (Sob Consulta) 

 Mínimo 15 pessoas* 

Verificar a disponibilidade 

Informações Importantes: 

A saída do passeio está sujeita às condições climáticas. 

http://www.vivenciarpa.com.br/
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Verifique o número mínimo de pessoas para saída do passeio.  

A compra garante que foram lidas todas as condições descritas acima. 

 

 Valor por pessoa R$ 115,00  

 Forma de pagamento: Transferência bancaria ou à vista. 

 Consulte nosso receptivo.*  
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Condições  

1.Compra: 

Faça sua reserva e compra com no mínimo 03 (três) dias de antecedência, da data 

do início do serviço e/ou produto turístico adquirido, através do e-mail: 

turismo@vivenciarpa.com.br ou via WhatsApp (91) 98530-9414. 

2. Valores e condições: 

Os valores são por pessoa e em REAIS(R$); 

Não inclui refeições (salvo se especificado) durante os passeios, etc. 

Obrigatório o agendamento do passeio com mínimo de 48 horas de 

antecedência, através do telefone (91) 98530 9414 ou (91) 98250 9383. E-mail 

turismo@vivenciarpa.com.br; 

A saída do passeio fluvial somente é confirmada quando é atingido o número 

mínimo de passageiros pagantes, indicado em cada passeio; 

Este passeio é realizado no idioma Português. 

Passeios para somente 01 pessoa - Acréscimo de 100%. 

Crianças: de 0 a 05 anos, acompanhadas de 02 adultos, é cortesia. 

 

3. Informações importantes: 

a. Os passeios fluviais poderão ser cancelados em função de variações climáticas. 

Neste caso, será feita a remarcação para outro dia ou reembolsado o valor integral, se 

não houver como utilizá-lo em outro dia. 

http://www.vivenciarpa.com.br/
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b. Valores sujeitos a reajustes sem aviso prévio, conforme política econômica do 

governo. 

c. Despesas extras não mencionadas, não estão inclusas na oferta, caso 

consumidas deverão ser pagas no local; 

 

4. Cancelamento:  

 4.1. Por iniciativa do Contratante: 

Com mais de 48 horas antes do início do serviço, reembolso de 100%; 

Com menos de 48 horas do início do serviço, não haverá reembolso. 

   

 

  4.2. Por iniciativa do Contratado: 

  Na hipótese de cancelamento de serviço e/ou produto turístico por iniciativa do  

Contratado, será restituído o valor total do serviço/produto turístico adquirido. 

 

4.3. Reembolso 

a. O reembolso do saldo devido a favor do Contratante, será efetuado através de depósito 

em conta-corrente ou conta poupança de sua titularidade ou através de cheque nominal, 

conforme sua prévia indicação. 

 

 

http://www.vivenciarpa.com.br/

