n Excursões e passeios

Amazonas-Lodge Fazenda

Juma
Lake Inn

Durante as excursões você será acompanhado por guias
profissionais, competentes e amantes da natureza, os quais irão
introduzi-lo ao fascinante mundo da Amazônia e o perfeito
equilíbrio do ecossistema. Tudo que ela produz é aproveitado
de forma eficiente. Em função de sua biodiversidade e importância,
foi apelidada de o „pulmão do mundo“. Ao lado dos dos nossos
guias você vivenciará um ecossistema único do mundo animal
e vegetal, a sua história, as origens sociais-políticas e os
principais problemas enfrentados pela floresta Amazônica como
o desmatamento ilegal e predatório.

autêntico – próximo a natureza – sem falsificações
Da fazenda se tem uma bela vista para
o rio e para a floresta do lado oposto.

n Amazonas especialistas
Durante o traslado até o Lodge, iremos presenciar o encontro das
aguas do Rio Solimões com o Rio Negro. Dependendo da
duração da estadia incluímos no pacote a caminhada na selva,
canoagem e passeios de barco, pesca de piranhas, o despertar dos pássaros ao amanhecer, observação de golfinhos,
focagem noturna de jacarés, visita a casa de nativo com a
demonstração do processamento da mandioca ou a extração do
latex da seringueira*.
Para os mais aventureiros organizaremos no programa a
nossa excursão especial de sobrevivência por uma noite na
selva. Pernoite em rede no acampamento de caça „Tapiri“, a luz
de fogueira, contando as estrelas no céu e ouvindo os ruídos
de milhões de vidas residentes na imensidão verde da floresta
Amazônica. É uma experiência única que deixará impressões
inesquecíveis.
Sob pedido, podemos também organizar programas personalizados para assuntos técnicos específicos, científicos,
medicinais, chamanismos ou particulares. Programas serão
acompanhados por uma guia local.
*Dependendo da época do ano

A fazenda é o ponto de partida para passeios e excursões aos
arredores da floresta tropical Amazônica. A unidade é gerenciada
pelo Sr. Gerard A. Hardy e sua nativa esposa Cleide, uma parceria
forte e muito competente que conta também com os seus guias
e ajudantes. Com mais de 30 anos de experiência o Sr. Gerard
Hardy é reconhecido e respeitado regionalmente pelo seu vasto
conhecimento e profissionalismo como Amazonas especialista.
Um compromisso de estar, respeitar, apresentar e acima de tudo
de viver em harmonia com a mãe natureza.
„Paz, natureza, vida selvagem e muitos novos amigos. O local é
demais e a experiência de pernoitar na selva é inexquecível. Vá e
conheça uma Amazônia verdadeira. Os guias e funcionários nos
tratam como familiares. Simplismente fascinante!“
Marcos Paulo e Célia Santos, Rio de Janeiro

„Ótimos guias e muitas aventuras. Sentimos a floresta na pele.
Simples porém muito bonito e aconchegante. Pra quem realmente
curte a natureza este é o lugar.“
Fabrício de Andrade, São Paulo

Reservas
GloboTur - Brasil Especialista
Vinicius da Silva
Fone: (11) 39 58 70 39
silva@jumalake.com
www.jumalake.com

n Localização e arredores
Cerca de 120 km está localizado a Juma Reserva Natural ao sul
de Manaus na Amazônia central. Uma imensa floresta com grande parte de sua paisagem ainda intacta, repleta de rios e lagos
e uma rica fauna e flora. Entre muitas outras espécias o seu mundo animal consiste em: botos cor de rosa, peixes de várias
espécies e tamanhos, piranhas, jacarés, macacos, papagaios,
tatus, tucanos, bichos-preguiças, antas, peixe-boi e onçaspintadas. Os rios da Amazônia oscilam o nível das águas através dos processos anuais de Cheia e Vazante e com isso a modificação e transformação de diferentes paisagens e habitats. A
estação da seca se dá de junho a novembro e a maior vazante do
Rio Negro acontece no mês de Setembro quando se formam praias
de areia branca ao longo do arquipélago. Nessa época chove
menos e o calor é bastante intenso, mas é sempre bom estar
preparado para enfrentar uma chuva torrencial pelo caminho.
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Em um projeto típico de áreas que estão temporariamente alagadas, a fazenda Juma Lake Inn foi construída sobre palafitas
e está localizada na entrada da reserva natural do Juma entre um
belo lago e o rio Juma Mamori.
A autenticidade da fazenda faz com que a mesma se diferencie dos outros produtos turísticos da Amazônia. A fazenda
convida seus visitantes a se integrarem com a família nativa e
conhecer a vida original e natural na região Amazônica e seus
habitantes. Juma Lake Inn é o lugar ideal para aqueles que querem experimentar a típica hospitalidade em um ambiente simples, natural e acolhedor. Com sua calorosa recepção, a deliciosa
comida caseira e a atmosfera familiar, faz com que a fazenda
receba dos seus visitantes um apreço especial de amor, poesia
e respeito entre todos os seres da Amazônia na obediência às
leis da Natureza com todos seus mistérios e encantos.

A floresta inundada

n Familiar e autêntico
Luxo nao é o nosso conceito de produto mas com certeza o Juma
Lake Inn Lodge não deixará nenhum desejo em aberto no que
se trata a vivências com a natureza: Aqui você aprenderá a
vida autêntica e natural dos caboclos. Desfrutará de uma
hospitalidade verdadeira sentindo-se em casa e acima de tudo
irá se impressionar com toda a beleza natural da Amazônia e
o alto nível de comprometimento e conhecimento dos nossos
guias locais.
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Reconhecimento da área
1–8 Bangalos privativos, banheiro
com ducha quente/fria
9
Alternativa: duchas e banheiros
coletivos
10 Casarão com camas coletivas
11 Casa barco com salão, restaurante,
cozinha e cais e solário natural
12 Casa barco com sala de equipamentos, despensa e salas particulares/escritório

n O diferencial especial do Lodge
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Casa barco privativa com minishop
14+15 Casas particular
16 Terraço a sombra de uma frutífera
mangueira
17 caixa-d'água para chuveiros / WC
18 Pasto / área verde
19 área de volleyball da familia
20 Rio Mamori
21 Deságue de águas no lago Juma

n Hospedagem / Acomodações

Os 10 bangalos em estilo rustical (ca. 8m2) foram construídos
sobre palafitas em terra firme e podem ser alcançados através de
pequenas pontes térreas de madeira. Todos os bangalos de 1-10
possuem banheiros privativos com ducha. Os quartos decorados com
simplicidade são zelados sempre limpos e conservados e possuem
camas confortáveis para o seu bem estar. O telhado natural é
construído com palhas secas da floresta, o que ajuda a manter o
ambiente fresco e arejado mesmo não possuindo air-condicionado
nos quartos, além de garantir a segurança máxima contra vazamentos
mesmo com chuvas fortes de vento.
Todos os bangalos possuem a proteção contra mosquitos e suas
janelas são vedadas com redes mosquiteiras. Sob o nosso ancorado casa barco13 na margem do rio
Juma, encontram-se a sala de
estar de uso livre, a sala de reunião,
o restaurante e a nossa deliciosa
cozinha. Uma atração a parte aos
visitantes é o mergulho de cima da
ponte nas águas quentes e limpídas
do Rio Mamori. Uma experiência
refrescante que ficará para sempre
Sala coletiva / Restaurante
na memória.
„Tudo perfeitamente organizado. Desde a saída de Manaus
até o último passeio pela floresta. Ótima comida. Gente
maravilhosa e guias excelentes. Vá!“
Simone Bastos, São Paulo

Bangalô

Se você está preparado para vivenciar a vida selvagem da
nossa floresta Amazônica, saiba que estará a sua espera uma
estadia inexquecível e uma experiência emocionante. Uma
delas é familiarizar-se com a área e a outra é adquirir amplas
oportunidades de descobrimentos em meio a natureza aprendendo
sobre o dia a dia de nossa família e as maravilhas da vida
selvagem.
A nossa fazenda é ideal para aventureiros, casais e também
famílias. Suas crianças serão muito bem-vindas e irão correr
livres em nosso quintal e poderão brincar de nadar com os
nossos pequenos nativos. Para os adoradores da paz, poderão
desfrutar do nosso agradável terraço ou adormecer no balançar
de uma rede apreciando a linda vista para o rio Juma ou ouvindo
os pássaros a cantar no doce movimento do vento a assobiar
entre as árvores e os riachos.

Bangalô externo

„A autencidade do Lodge faz a diferença. Tudo feito com
muito amor e profissionalismo. Foram dias de muita
fascinação e aventuras. Voltaremos com certeza."
Pedro Lima & Família, Brasília

