




Novo Airão é um lugar único quando se fala em 
Turismo de Contemplação. O município faz parte 
do Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro. 
As Unidades de Conservação estaduais, federais e as 

e proporcionam experiências de puro encantamento 
na imensidão amazônica.

Entre os parques nacionais, destacamos o de 
Anavilhanas e o do Jaú, sendo que o primeiro 

Um paraíso ecológico único a pouco mais de 140 km 
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Novo Airão dispõe de duas associações de canoeiros:
ATTAQUANA e AATRA. Os profissionais estão
regulamente cadastrados nos órgãos competentes,
e podem ofertar uma diversidade de passeios pelas
diferentes unidades de conservação pertencentes
ao município. Praias, trilhas aquáticas, observação
da fauna e flora são os passeios mais selecionados
pelos visitantes. 



Durante a cheia do rio, a pedida são os passeios
nas áreas de igapó. Árvores gigantes podem ser 

coroam esse passeio especial: araras e papagaios 
voam baixinho, enquanto orquídeas e outras espécies 
parecem reforçar suas cores para chamar ainda mais
a atenção do visitante.

Já durante a seca, uma paisagem inesquecível
é revelada aos olhos: lindas praias, com areias 

apenas pelo azul do céu. Imagens únicas, que só é 
possível encontrar em Novo Airão!
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centro da cidade é uma inusitada e charmosa estátua 
de dinossauro, localizada na Praça Municipal Hugo Carlos
Frederico, mas não tente encontrá-la por esse nome! 

Praça do Dinossauro. Sem dúvidas 
essa é uma atração que irá agradar famílias que viajam 
com crianças.
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Gastronomia
Na gastronomia, a comida regional pode ser degustada 
em diferentes restaurantes enquanto se aprecia o rio
e se recebe o carinho dos ventos. Peixes frescos podem 
ser saboreados das mais diferentes maneiras, de forma 
simples ou sofisticada: caldeirada, assado na brasa, 
assado no forno, frito bem crocante – como você 
preferir! Sugerimos uma visita nos restaurantes à 
margem do rio Negro e nas Comunidades tradicionais. 
Você poderá saborear toda riqueza da culinária local 
aproveitando a sensação de imersão na natureza.
A cidade dispõe de uma gastronomia típica do simples 
ao requintado, com uma característica peculiar dos 
sabores amazônicos.



Uma popular opção para quem busca um ambiente 
aconchegante, descontraído e cardápio variado,
são os bares-restaurantes, espalhados pela cidade. 
Estes locais funcionam com almoço e jantar e estão
de portas abertas para receber visitantes que 
buscam repor as energias com uma boa refeição ou 
um saboroso sanduíche.

E que tal provar uma cerveja 100% artesanal 
produzida na cidade? Você poderá visitar a fábrica
da Sarapó ou comprar as cervejas produzidas pela 
empresa nos revendedores parceiros e restaurantes 
locais.
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Diversão para noite
Para encerrar o dia com diversão e boa comida,
o Alex Saloon Ajuricaba é um dos locais mais 
animados da noite de Novo Airão. Você será recebido 
pelos proprietários em um ambiente descontraído

cardápio opções de hambúrgueres e cervejas 

drinks autorais.
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Para quem deseja um contato ainda mais próximo
da natureza, recomendamos a observação do botos. 

e que estão presentes em abundância pela região.
Visite o Flutuante dos Botos onde, depois de receber 
orientações que reforçam a importância da educação 
ambiental, é possível observar e admirar enquanto
um dos membros da equipe local alimenta esses 
mamíferos brincalhões. Mas atenção: Não é 

você tenha experiências incríveis de contato com
a natureza de forma consciente e sustentável,
sem colocar em risco os animais ou os visitantes.
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Aqui em Novo Airão, o artesanato, além das 
referências culturais, envolve também a questão 
social e ambiental. As peças produzidas no município 

manejo. Aqui você vai poder encontrar, também, 
peças produzidas pelos artesãos indígenas do povo 
Waimiri-Atroari.

Na Associação dos Artesãos de Novo Airão – AANA, 
formada por integrantes de diferentes povos 
indígenas locais, você encontrará uma loja com 

como tupés, cestos, balaios, bolsas, luminárias,
entre outros.
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Não deixe de visitar também a Fundação Almerinda 
Malaquias,

marcenaria, desenvolvendo programas e projetos de 
educação

recursos naturais. Você irá se surpreender com
a beleza e diversidade dos produtos em madeira
e o primor das peças em marchetaria
comercializadas no local!
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Para se hospedar em Novo Airão, várias opções 
aguardam você. Do simples ao super luxo, estamos 
prontos para te acolher na sua escolha, de forma 
singular, seja na área urbana ou seja na selva.   

Amazônia!
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Pousadas
Algumas opções de pousadas de Novo Airão são: 
Pousada Barão do Rio Negro;
Pousada Bela Vista;
Pousada Cabocla; 
Pousada Novo Airão.

econômicas, que oferecem facilidades de 
locomoção dentro da cidade, ou empreendimentos 

com a possiblidade de tomar um delicioso café 
regional com vista para o Rio Negro.
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Se você busca uma pousada de charme, então irá 
adorar o Amazônia Park Suítes. Lá, você poderá 
apreciar do seu quarto uma vista panorâmica da 
natureza amazônica, além de contar com diversas 
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Os aluguéis de temporada oferecem uma experiência 
diferente ao viajante. Caso opte por essa opção, você 
poderá vivenciar de maneira mais próxima a cultura 
amazônica. Muitas das casas disponíveis para aluguel 

região, com grandes varandas, belas vistas e muito 
conforto. Hoje, Novo Airão oferece 12 opções de 
casas para aluguel disponíveis para você.
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A hospedagem em pousada de base comunitária 

de forma mais próxima, criando conexões mais 
profundas e verdadeiras com as pessoas.

A  oferece hospedagem na Pousada 
, localizada no Igarapé do Boa Vista, 

na Área de Proteção Ambiental Margem Direita do Rio 
Negro, há 30 minutos de lancha rápida do centro
da cidade. O local possui 02 suítes com cama de casal
e área de redário para até 10 pessoas. Os pacotes 
incluem pensão completa e muitos passeios e 

irá lhe mostrar a Amazônia como você nunca imaginou!

Descubra Novo Airão



do convencional, o que acha da ideia de explorar
o Arquipélago de Anavilhanas em um passeio de 

Com a  você terá essa e outras opções
de diversão e contato direto com a natureza 
amazônica, como: stand up padle, arvorismo e 
rapel.
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Se você busca uma experiência exclusiva, privativa e com 

muito conforto, Precisa conhecer as embarcações que fazem 

as expedições pelo rio Negro, assim como a Tauá Tour, 

Expedição Katerre, Em Cantos da Amazônia, Amazônia 

Expeditions. Estes barcos hotéis oferecem pacotes de 

hospedagem e passeios a bordo do Barco Karuguá, uma 

embarcação confortável, espaçosa e segura, que vai te levar 

para viver experiências incríveis na região.

A empresa oferece aos viajantes e amantes da natureza 

experiências pelo rio Negro, navegando em descobertas 

pelos lagos e ilhas do Arquipélago das Anavilhanas ou 

poderá montar outros roteiros customizados de acordo com 

as preferências e disponibilidade dos clientes.

A bordo do Karuguá você viverá uma imersão profunda 

pelos segredos da Amazônia, sua fauna, flora, sabores

e comunidades locais. Prepare-se para experiências 

inesquecíveis, sensíveis, para ouvir histórias reais,

conhecer pessoas incríveis e degustar sabores

puramente amazônicos.
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Alimentos e Bebidas

Passeios turísticos e Expedições
Amazônia Expedition: (92) 3671-2731 / 3631-6929

Anavilhana Tour Excursões (92) 99232-9113 / 98434-2515

Anavilhanas: (92) 3622-8996 / 3365 1042

Ayrão Transtur: (92) 99508-8436

Em Cantos da Amazônia: (92) 99229-6667 / 3365-1405

Expedição Katerre: (92) 3365-1644 / 3365-1668

Fundação Almerinda Malaquias: (92) 98454-9837

Jauaperi Turismo: (92) 99123-6150 / 98131-9572
Icamiaba: (92) 99446-7538

Lancha Expressinho Gaivota IV (92) 99249-6109

Lancha Minha Fortaleza: (92) 99121-4580 / 99121-4614 / 98466-5565

Lancha Reco Turismo: (92) 99159-9272 / 98445-5231

Lancha Vermelhinho: (92) 99238-9113 / 98445-5231

Lancha Zeca Turismo (92) 99169-0698

Reco Turismo: (92) 3365-1318 / 99159-9272

RM Turismo: (92) 99372-1155

Roger Tur: (92) 99142-5152
Turismo de Aventura Sandventure: (92) 98448-2028

Zeca Turismo: (92) 99169-0698

Associação dos Canoeiros AATRA  (92) 99113-2444
Associação dos Canoeiros ATAQUANA  (92) 98427-9172

Casas e Apartamentos
Amazon Best: 

https://www.airbnb.com.br/users/22733819/listings

Apartamento de Temporada: (92) 99226-2078

https://linktr.ee/LeandroGarcia2021

Hospedagens Awa-Anavillhanas Mall: 

(92) 98428-2338

https://www.airbnb.com/h/hospedansawa

Pousadas e Hóteis
Amazônia Park Suítes: (92) 99159-1082 

Anavilhanas Jungle Lodge:

reservas@anavilhanaslodge.com

Hotel Jandira (92) 99437-3106

Hotel Josely (92) 99226-8191

Hotel Rio Negro (92) 98471-6397

Lodge Mirante do Gavião: (92) 3365-1644

Pousada Barão do Rio Negro:

(92) 3365-1082 99103-5856/99500-4809

Pousada Bela Vista: (92) 3365-1023 / 99229-6667

Pousada Cabloca: (92) 3365-1380 / 992373419

Pousada Fortaleza (92)99254-2865/99434-9995

Pousada Lanna (92) 99160-0526

Pousada Novo Airão: (92) 99133-9884

Pousada Paraíso (92)99431-7509/99246-8654

Pousada Recanto da Naza (92)99130-8787

Alex Bar Saloon Ajuricaba: (92) 99376-3307 / 98436-5812

Cervejaria Sarapó: (92) 98438-2304 / 98416-8214

Restaurante Bela Vista: (92) 3365-1023 / 99229-6667

Restaurante do Deco (92) 99187-9990/ 99294-1687

Restaurante Flor do Luar: (92) 99418-0865 / 99237-8620

Restaurante Sabor do Sul (92) 99231-8273/ 3365-1621

Restaurante Sabor na Brasa (92) 99400-1856

Taperebar: (92) 98460-3148

Tapiri Coffee & Dinner (92) 98419-7527

Artesanato
AANA (92) 99129-8798
FAM (92) 98454-9837
Loja Nov’arte (92) 99398-6331
Wamiri-Atroari (92) 99234-6528

Transporte
Ponto de Táxi de Novo Airão (92) 99168-0804
Ponto de Táxi de Manaus (92) 994280595
Rodoviária (92) 99617-9467

Centro de Atendimento ao Turista - CAT
Rua Ajuricaba, s/n, Nova Esperança – 

Novo Airão/AM. CEP 69790-000

Facebook: visitemaisnovoairao

Instagram: @visitemaisnovoairao

E-mail: visitenovoairao@gmail.com  /  

seminturna15@gmail.com



Operadores de Turismo em Manaus:

Amazon Eco Adventures: (92) 98831-1011 / 99397-1011 
@amazonecoadventures

Amazon Rios Tour: (92) 99128-0019
@amazonriostour

Apuí Turismo: (92) 3016-2000
@apuiturismo2019

Icamiaba Turismo:
@icamiaba_turismo

Kakau Tours Viagens e Turismo: (92) 99247-7461
@kakautours2016

Regertur Agência de Turismo:
@rogerturagenciadeturismo @rogerturnovoairao

Rio Negro Turismo e Eventos: (92) 98482-2443
@rionegrotour

Time Viagens: (92) 3082-7777
@timeviagens

Viverde Turismo Ltda: (92) 99983-3206
@amazonas_by_viverde
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Esperamos receber você em breve, numa viagem
que irá render muitas histórias boas pra contar! 

Descubra Novo Airão

Ficha Técnica
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Coordenador






