


Incluso nos Pacotes 
 Hospedagem 29 junho – 03 julho de 2023, com café da manhã; 
 Ingressos para 3 noites em Cadeira numerada Tipo-1 ou  Arquibancada Especial, (sujeito a disponibilidade). 
 Passagem em Lancha Ajato: Manaus X Parintins X  Manaus; 
 Limite de bagagem, 15kg por passageiro, excedente é cobrado R$ 5,00 por quilo extra. 
 Durante a viagem de lancha está incluso café da manhã e almoço. 
 2 transfer em Manaus: Hotel ou Aeroporto / Porto de Manaus e Porto / Hotel em Manaus. 
 1 Camisa temática do Festival, na cor do ingresso escolhido; 

Programação:  
29 junho de 2023 – 04:00h – Transfer em Manaus: Hotel / Porto 
05:30~06:00  – Saída de Lancha Ajato de Manaus, com previsão de chegada em Parintins, as 15:00h. 
29 Junho – 03 Julho de 2023 – Hospedagem em Parintins 
30 junho, 01 e 2 julho ,  apresentação dos bois, inicia as 20:00~20:30, com duração de 2horas30minutos para cada boi 
e intervalo entre as apresentações de 30 minutos. 
03 de julho,  05:00 – Saída da Lancha de Parintins, com previsão de chegada as 15:00 em Manaus. 
15:00 – transfer – Porto / Hotel em Manaus 
 

Em nossos pacotes não está incluso o aéreo. O pacote é começando a partir de Manaus. 
 
Obs: recomenda-se chegar com pelo menos 1 hora antes da viagem de lancha para não correr o risco de perder a 
viagem. Necessário informar o Hotel que vai está hospedado em Manaus para definir horário de transfer regular 

Não está incluso qualquer tipo transfer na cidade de Parintins. 
 



Recomenda-se chegar com pelo menos 1 hora antes da viagem de lancha 
para não correr o risco de perder a viagem. Limite de 15kg por passageiro, 
excedente será cobrado, R$ 5,00 por cada quilo. 

Viagem na lancha Ajato Kedson 



Bumbódromo de Parintins 

Arquibancada Especial Garantido e Caprichoso, em destaque 
amarelo vagas que temos. 



Bumbódromo de Parintins 

Temos vagas na Cadeira Tipo-1, apenas no Caprichoso em 
destaque amarelo vagas que temos. 



Hospedagem em Parintins – Hotel Brito 

Distante:  900 metros do Bumbódromo: 
Chuveiro com água quente em todos os apartamentos. 
Incluso café da manhã. 
  



Distante:  1,6 km do Bumbódromo: 
Incluso café da manhã. 
  

Hospedagem em Parintins – Pousada Estrela Dalva 



Distante:  1,7 km do Bumbódromo, 
fica em frente a Cidade Garantido: 

Incluso café da manhã. 
 
  

Hospedagem em Parintins – Pousada Ecológica 



Politica de Cancelamento 

• Em caso de cancelamento, terá multa de 10% sobre o valor total do pacote. 

• Cancelamento em até 100~90 dias antes, multa de 30% do valor do pacote; 

•  Cancelamento entre 89~60 dias antes, multa de 50% do valor total do pacote; 

• Cancelamento entre 59~30 dias antes, multa de 75% do valor total do pacote; 

• Cancelamento com menos de 30 dias, multa de 100% do valor do pacote. 

CONTATO 
info@atstur.com 

92-3622-2789 
WhatsApp: 92-98816-8814 (Arildo) 
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