
Protocolos de Higiene e Segurança

A Iberostar continua trabalhando em uma série de ações de higiene, segurança e saúde para os seus diferentes  
destinos e no seu compromisso de cuidar do cliente, do colaborador, do fornecedor e dos parceiros comerciais, além  
de cuidar do nosso meio ambiente.
Há mais de 60 anos operamos com os mais altos padrões, e agora fortalecemos e enriquecemos nossos  
procedimentos e protocolos, contando com um Conselho Médico Assessor. Essa nova forma de cuidado coletivo está  
presente em todas as atividades, espaços e protocolos do hotel, alcançando uma experiência mais personalizada e  
consolidando a nossa liderança no turismo responsável.

Informação importante para passageiros:
• É muito importante para nós que a sua aventura a bordo do nosso navio seja a mais especial possível. O cuidado com a 
sua saúde nos obriga a tomar precauções adicionais, inclusive por meio da participação efetiva da Vigilância do Estado 
do Amazonas.

Gostaríamos de informar que é obrigatório, para embarcar, apresentar comprovante de vacinação para Covid-19 
completo, ou no caso de não ter o comprovante de vacinação ou não estiver completo o ciclo vacinal, o resultado 
negativo do teste covid-19  deverá ser apresentado (este será obrigatório realizar na entrada do barco). Essa ação é 
necessária para que os hóspedes possam realizar os passeios planejados e ter contato com as comunidades tradicionais 
locais. Para os casos de obrigatoriedade da realização do teste do antígeno covid-19, será cobrada uma taxa de R$90,00 
por pessoa. Os resultados estarão disponíveis dentro de 20/30 minutos após a conclusão do procedimento. Importante 
ressaltar que passageiros positivos para COVID-19 não poderão embarcar. Recomendamos que você chegue cedo para o 
exame.

Para agilizar o processo de “check-in”, solicitamos aos hóspedes que tragam seu comprovante de vacinação e uma cópia 
do mesmo. Independente das exigências do Iberostar Heritage Grand Amazon, recomendamos verificar as restrições 
legais do país de destino antes de iniciar a viagem. Devido às restrições sanitárias decretadas pelas autoridades, pode 
haver alterações nas excursões e roteiros.



Áreas Comuns

Serviços

EspectáculosCafé da manhã

• Café da manhã continental - buffet - 
Terraço:  5h30 às 9h00 - todos os dias. 
• Café da manhã principal - buffet - 
Restaurante  Kuarup: 7h00 às 9h00 (em 
cruzeiros com maior ocupação, o serviço 
de café de manhã começa às 6:30 e serão 
estabelecidos 02 horários para entrada de 
clientes para garantir distanciamento).

Área de piscina / jacuzzi

• O uso da piscina é limitado a 5 pessoas por  
vez (regra de distância mínima de 1,5m).
• O uso da jacuzzi é limitado a 1 pessoa ou 
até 3 pessoas da mesma familia.
• Redução do número de espreguiçadeiras 
disponíveis para manter o 
distanciamento mínimo necessário.

Show de Mágica 
(primeira noite de cada cruzeiro) 
& Show Folclórico “Boi Bumbá” 
ou “Viagem Brasil”
(última noite de cada cruzeiro)

• Em cruzeiros com maior ocupação 
estes shows serão apresentados em 02 
horários para garantir distanciamento.

Show musical dos guías 
“Banda Suvaco de Cobra”
Acontecem sempre no deck superior.

Sala Fitness

• A sala só pode ser utilizada por 1 pessoa  
ou 1 casal por vez (necessário  
agendamento prévio na recepção).
• Após cada uso, é realizada a limpeza e  
desinfecção de todo o local.
• Disponibilizamos dispenser de álcool e  
toalhas de papel.

Elevador

• É permitido o uso do elevador somente  
para 1 pessoa ou 1 casal. 
• A limpeza e desinfecção do elevador é  
realizada a cada 2 horas. Dispenser de 
álcool em cada entrada.

Palestras temáticas
sobre a Amazônia
Todos os dias, exceto às segundas e sextas.

Serviço de massagem ($)

• Serviço mantido com o uso de máscara 
e higienização das mãos (cliente e 
massagista).

• Depois de cada serviço, o local é 
desinfetado.

• Álcool gel e toalhas de papel disponíveis 
na cabine.

Loja

O horário de funcionamento da loja se 
adapta aos horários das saídas das 
excursões. A permanência é limitada a 
3 pessoas por vez. Nos intervalos, a loja 
é limpa e desinfectada.

Serviço de Snack (Terraço)

•  11h30 às 13h30.

Jantar Restaurante Kuarup 
(buffet)

• 20h00 às 21h30 (em cruzeiros com maior 
ocupação, o jantar começa às 19:30 e são 
estabelecidos 02 horários para entrada de 
clientes para garantir distanciamento).

Serviço de bebidas nos bares

•  Todos os assentos no balcão do bar 
eliminados por respeito ao distanciamento 
mínimo.
• Sem auto serviço nos bares.

Almoço principal Restaurante 
Kuarup (buffet)

• 13h00 às 14h30.

- Em dias de embarque e desembarque,
o almoço é servido para os clientes que 
continuam no cruzeiro, de 12:30 às 13:30,
com 2 menus opcionais.

- Em cruzeiros com maior ocupação, o almoço 
começa às 12:30 e são estabelecidos 02 horários 
para entrada de clientes para garantir 
distanciamento.



Procedimentos gerais para excursões
• Cada cliente recebe seu colete salva vidas exclusivo para uso 
durante todo o cruzeiro.
• São dadas orientações prévias sobre as normas de 
segurança em geral, incluindo regras de prevenção Covid19.
• A lancha é desinfectada após cada utilização.
• O guia e piloto sempre tem álcool gel para atender aos 
hóspedes.
• O uso da máscara é recomendado durante todo o percurso.
• Após os passeios os calçados são limpos e passam por um 
tapete de higienização, antes da entrada no navio.

Excursões comuns nos cruzeiros
Rio Negro e Solimões

1 - Caminhada pela selva ou passeio em lancha

2 - Pesca de piranhas ou passeio em lancha

3 - Passeio noturno de lancha para avistamento de 
jacarés e outros animais, bem como contemplar a 
noite na selva

• Distanciamento entre as pessoas durante as 
atividades. 

•  Para a atividade de pesca, cada vara de bambú é para 
uso exclusivo de cada cliente e será sempre entregue 
limpa e higienizada. A isca será armada somente pelo 
piloto ou guia. A retirada do anzol do peixe também 
será realizada pelo piloto ou guia.

4 - Excursões com visita a comunidade, casa de 
caboclo e flutuante

•  As rotas das lanchas que transportam os diversos 
grupos de clientes são organizadas para que não 
cheguem ao mesmo tempo, assim não causando 
aglomeração no local visitado.

•  Os responsáveis / os moradores das diversas  
localidades visitadas, assim como também os clientes e 
guias, mantêm distanciamento com uso de álcool gel e 
o uso de máscaras é recomendado.  

•  As demonstrações e explicações sobre a cultura, 
fauna e flora local são realizadas pelos guias e em 
alguns casos por alguns membros da comunidade. 

•  Os artesanatos serão vendidos respeitando os 
protocolos de proteção e desinfecção.

•  No passeio de avistamento dos botos no Cruzeiro Rio 
Negro, o banho com os animais não está permitido, 
seguindo os regulamentos  estabelicidos pelas 
autoridades locais e nacionais. 

Excursões específicas do Rio Solimões

1 - Passeio em lancha com visita a casa do caboclo na região 
do Janauacá

• Os grupos de lanchas se dividirão e se organizarão para que 
não cheguem ao mesmo tempo e não se agrupem.

• Não será realizada a degustação de frutas e de outros produtos 
regionais durante a visita.

• Somente 01 membro da família local e o guia explicarão e 
demonstrarão os costumes e a vida local.

2 - Passeio em lancha + visita a uma casa flutuante na região 
do Janauari com a possibilidade de comprar artesanato local

• Os grupos de lanchas se dividirão e se organizarão para que 
não cheguem ao mesmo tempo e não se agrupem.

•  Os responsáveis pelo flutuante receberão instruções e regras 
de distanciamento mínimo, uso de álcool gel e máscaras.

• As demonstrações e explicações sobre a fauna e flora local 
serão realizadas pelos guias para 01 pessoa ou casal por vez.

• Os artesanatos serão vendidos com uma placa de proteção 
acrílica.

Excursões

Nota: 

• A visitação e a interação com a população local durante as excursões 
depende dos seguintes critérios e fatores:

- Progresso e desenvolvimento da epidemia de coronavírus na região e 
no estado do Amazonas;

- Indicações e regulamentos das autoridades locais;

• Os passeios com visita a comunidade, casa de caboclo e flutuante  
estão sujeitos à alterações, dependendo da situação em relação à 
pandemia, e neste caso seriam substituídos por passeios de 
contemplação somente.

• O cancelamento total de passeios ocorre apenas por motivos 
climáticos ou em decorrência de decretos por parte das autoridades 
locais.

Toda a programação mencionada pode ser alterada sem aviso 
prévio para cumprimento da legislação vigente.


