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EXPEDIÇÃO DETOX E YOGA 

 
 

 
AMAZÔNIA VIVA 

 
 
 

 
 

Amazônia, Amazonas, Brasil – 4 dias, de 06/09/18 a 09/09/18. 
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O DESTINO 
Aguce seus sentidos em um hotel incrustrado no meio da selva 
amazônica, de 6 a 9 de setembro de 2018. Deixe que a culinária 
inovadora das chefs Manuela Scalini e Cynthia Brant nutra seu corpo e 
encante o seu paladar. Elas criarão pratos vegetarianos (plant based), 
priorizando ingredientes de alta densidade nutricional, 
cuidadosamente preparados de forma a ressaltar as propriedades 
benéficas de cada alimento. Entre as refeições, dedique-se à prática da 
yoga, nutrindo parcelas intangíveis do seu ser e, por fim, explore a 
Amazônia em uma experiência singular e inesquecível.  
 
Visite comunidades locais e aprenda técnicas de extração de frutos e 
raízes. 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. 
 
DETOX VEGETARIANO 
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.  
 
CYNTHIA BRANT 
Formada em Alimentação Viva pelo Projeto Terrapia/Fiocruz-RJ e pelo 
Matthew Kenney Cuisine/California-EUA. Trabalha como coordenadora 
geral do Terrapia, tem seu próprio serviço de buffet e catering, além de 
dar aulas de culinária viva em seu atelier no Rio de Janeiro. Cynthia 
estará na cozinha junto com Manuela Scalini durante toda a viagem. 
 
MY YOGA 
As aulas de yoga serão assinadas pelo My Yoga, um dos principais 
centros de yoga e consciência de São Paulo, e ministradas pelo 
professor Luis Isique. A expertise do My Yoga estará presente nesta 
viagem nas atividades diárias de yoga e meditação, proporcionando aos 
participantes uma experiência profunda, de forma a nutrir não só o 
corpo, mas também a alma. 
 
 

 
>> Clique aqui para ver fotos da primeira edição dessa viagem, em 2015 <<  

 
 

 

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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ITINERÁRIO 

DURAÇÃO: 4 DIAS/3 NOITES  
 
Dia 1, 06/09/18 – Manaus / Amazônia  
(14:30) Recepção no aeroporto. Traslado para o hotel. O trajeto intercala carros e lanchas totalizando 3h00 
(1h de lancha, 1h de carro e 1h de lancha). Durante a viagem será servido um lanche frio.  
(18:00) Check in e acomodação.  
(19:00) Jantar.  
Após o jantar, brinde de boas-vindas com apresentação das chefs de cozinha, do professor de yoga e sobre 
como serão os próximos dias.  
 

Refeições inclusas: Jantar. 
 
Dia 2, 07/09/18 – Amazônia  
(06:30) Pela manhã, aula de yoga em jejum. Desjejum e em seguida, caminhada pela selva na companhia de 
um guia local índio, para descobrir surpreendentes fragrâncias, folhas, frutos e bosques. Retorno ao hotel e 
banho de rio para refrescar antes do almoço. Almoço. 
(14:00) Passeio de lancha pelos igapós e igarapés.  
(17:00) No final da tarde, sessão de yoga no momento do pôr do sol.  
(19:00) Jantar.  
 

Refeições inclusas:  Café da manhã, almoço e jantar. 
 
Dia 3, 08/09/18 – Amazônia  
(06:30) Pela manhã, sessão de yoga em jejum. Após o desjejum, prepare-se para uma aventura na mata com 
caminhadas e noções de sobrevivência na selva.  Aprenda mais sobre a floresta, como ela auxilia o homem, 
fornecendo plantas medicinais, alimentos, água fresca e até mesmo artigos diversos feitos de palha.  
Retorno para o Juma Lodge.  
(17:00) No final da tarde, sessão de yoga no momento do pôr do sol.  
(19:00) Jantar.  
(20:30) A noite, rituais ancestrais de cuidados com o corpo como pintura de urucum, esfoliação corporal com 
plantas medicinais amazônicas acompanhado de fogueira e música ao vivo. 

 
Refeições inclusas:  Café da manhã, almoço e jantar. 
 

Dia 4, 09/09/18 – Amazônia / Manaus 
Após o desjejum, retorno para o aeroporto de Manaus totalizando 3h00 (1h de lancha, 1h de carro e 1h de 
lancha). 
 

Refeições inclusas:  Café da manhã. 
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O HOTEL  
O Juma Lodge está localizado em uma região remota e preservada, a 100 km ao sudeste de Manaus.  O hotel 
foi planejado para ser totalmente integrado à selva, fornecendo uma verdadeira experiência amazônica.  
Todas suas construções estão sobre palafitas, em terra firme, às margens do Lago Juma. Para chegar ao local 
é preciso trasladar em carro e lancha – o trajeto dura em média 3h. Há ainda a alternativa de contratar um 
hidroavião, que leva apenas 25 minutos para levá-lo ao hotel. 
 
ACOMODAÇÕES 
O hotel possui oito cabanas com vista para a floresta, doze cabanas especiais com vista para o lago e uma 
cabana panorâmica, que ficam na altura das árvores (15 m acima da água na época da seca), oferecendo 
total privacidade. Os quartos são confortáveis e possuem banheiro, ventilador e varanda.   
 

  

 
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 
 

CATEGORIA  DUPLO SINGLE 

Vista para a floresta R$ 5.140 R$ 5.990 

Vista para o rio R$ 5.550 R$ 6.520 

Panorâmico R$ 6.100 - 

 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em real (R$). 

 Valores correspondem à hospedagem em acomodação dupla ou single. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos para o período de 06/09/18 a 09/09/18. 

 Lugares limitados: Mínimo de 15 participantes e máximo de 25.  

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

 
INCLUI 

 3 noites de hospedagem na Amazônia, com pensão completa. 

 Recepção no aeroporto de Manaus e traslados in/out. 

 Refeições preparadas pelas chefs Manuela Scalini e Cynthia Brant. 

 Aulas diárias de yoga com o professor do My Yoga Luis Isique.    

 Passeios descritos no roteiro. 

 Guias bilíngues. 
 

NÃO INCLUI  

 Equipamentos pessoais para as práticas de yoga (met – tapete de yoga, blocos, manta).  

 Passagens aéreas. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Seguro viagem. 

 Gorjetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOIO 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO + CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem, a título de confirmação da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em até 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 

 Multa de 10% sobre o valor pago se o cancelamento ocorrer com pelo menos 31 dias de antecedência em 
relação à data do início da viagem. 

 Multa de 20% caso o cancelamento ocorra de 30 dias a 21 dias antes da data do início da viagem. 

 Caso o cancelamento ocorra com 20 dias ou menos de antecedência em relação à data do início da viagem, 
poderá haver uma multa maior que 20%, mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela 
Auroraeco. 
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