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APRESENTAÇÃO
O Cristalino Lodge é um destino excepcional 

na Amazônia para os amantes da natureza. 

Localizado no meio de uma reserva particular 

com 11.399 hectares, uma área seis vezes 

maior do que o Arquipélago de Fernando 

de Noronha, o hotel oferece experiências 

únicas ao ar livre. Construídos em harmonia 

com a floresta circundante, os bungalows 

proporcionam uma estadia agradável e 

confortável. O lodge é vencedor do World 

Savers Award, da Condé Nast Traveler em 

2008, e foi selecionado como um dos 25 

melhores ecolodges do mundo pela National 

Geographic Traveler em 2013 devido à oferta 

de experiências autênticas, mescladas com 

turismo responsável e conforto. 

COMO CHEGAR
A chegada é realizada através de Alta 

Floresta, no estado de Mato Grosso, Brasil. 

Há vôos diários a jato a partir das principais 

capitais do Brasil para Alta Floresta.

Recomendamos chegar em Alta Floresta 

entre às 13:00 e 14:00 hs. Após a sua chegada 

em Alta Floresta haverá um transfer de 1 ½ 

hora de carro e um passeio de barco de ½ 

hora. O lodge é acessível somente por barco.

 
PASSAGENS AÉREAS
Nossa operadora emite e reserva passagens 

aéreas mediante solicitação. Temos 

informações sobre as melhores opções de 

vôo para chegar até o Cristalino Lodge a 

partir das principais capitais do Brasil.

TRANSFERS PARA O HOTEL
Horários de transfers estão sujeitos a 

alteração sem aviso prévio.

CHEGADA: Transfer deixa Alta Floresta às 

15:00 hs. A hora de chegada prevista para o 

Cristalino Jungle Lodge é 17:00 hs. 

PARTIDA: Transfer deixa o Cristalino Jungle 

Lodge às 9:30 hs. O horário previsto de 

chegada em Alta Floresta é 11:30 hs. Nós 

oferecemos o almoço em Alta Floresta antes 

de sua partida. 

PROGRAMAS
Um vasto leque de atividades irá ajudá-lo a 

descobrir os encantos e as belezas do sul da 

Amazônia brasileira. Esta vasta região possui 

uma mistura de habitats diversificados que 

podem ser exploradas com o auxílio de guias 

experientes. No Cristalino Lodge, os visitantes 

poderão desfrutar de uma experiência única 

na natureza com elementos educativos. 

Os programas incluem:

• Transfers entre o aeroporto e o Cristalino 

Jungle Lodge

• Acomodações

• Pensão completa. 3 refeições por dia

• Atividades de exploração diárias 

acompanhadas por guia local com 

equipamentos, barcos e canoas (grupos 

não maiores do que 8 pessoas por guia)

• Seguro de viagem

• Acesso à Reserva Natural do Cristalino, 

que abrange 11.399 hectares
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ACOMODAÇÕES
O hotel está localizado no meio da floresta, 

com acomodações que se mesclam com a 

mata nativa. Os destaques são os bungalows 

e os apartamentos superiores, que foram 

cuidadosamente projetados em madeira e 

piso de cerâmica, apresentando o equilíbrio 

perfeito entre design e conforto. Todos 

os quartos têm aquecimento solar de 

água e tratamento de resíduos biológicos, 

o que enfatiza a preocupação com a 

sustentabilidade ambiental. 

BANGALÔ ESPECIAL
Esta acomodação é semelhante ao bangalô, 

mas possui uma banheira externa adicional, 

com água quente e fria, localizada num jardim 

privativo - ideal para relaxar ao final do dia. 

Ammenities da  L’Occitane complementam 

esta acomodação para garantir uma estada 

excepcional. (Área: 79 m2) 

BANGALÔ
Os bangalôs têm duas camas confortáveis, 

uma ante-sala com dois sofás-cama, banheiro 

espaçoso, ventilador de teto, janelas largas 

com uma visão ampla do exterior, sistema 

de ventilação natural, varanda com cadeiras 

e espreguiçadeiras e ducha externa num 

jardim privativo. O bangalô ocupa uma única 

construção, permitindo maior privacidade, 

podendo acomodar confortavelmente 

de uma a quatro pessoas (2 adultos e 2 

adolescentes). Ammenities básicos da 

L’Occitane complementam esta acomodação 

para garantir uma estada excelente. (Área: 75 

m2)

APARTAMENTO SUPERIOR
Estes quartos têm duas camas confortáveis, 

banheiro espaçoso com dois ambientes, 

mesa para leitura, ducha externa em jardim 

privativo, ventilador de teto, janelas largas 

com visão ampla do exterior, sistema de 

ventilação natural e uma pequena varanda com 

rede. Estes apartamentos foram concebidos 

com dois apartamentos por construção e 

podem acomodar confortavelmente uma ou 

duas pessoas. (Área: 53 m2) 

APARTAMENTO STANDARD
Estes quartos dispõem de uma decoração 

simples regional com duas ou três camas, 

ventilador de teto, banheiro privativo e sistema 

de ventilação natural. Eles foram concebidos 

com quatro apartamentos por cada estrutura e 

pode acomodar até três pessoas. (Área: 22 m2) 

Camas Queen-Size: No caso dos bungalows 

e dos quartos superiores, camas Queen Size 

podem ser fornecidas, desde que sejam 

solicitadas no momento da reserva. 

Energia: Está disponível a partir das 12:00 hs 

até às 15:00 hs e das 18:00 hs às 22:30 hs. Há 

velas no interior dos quartos. O hotel possui 

tomadas de 110 Volts nos apartamentos e 

220 Volts nas áreas comuns.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS
As áreas sociais oferecem ambientes 

cuidadosamente projetados para garantir 

conforto e grande integração com a magnífica 

floresta do entorno. As seguintes instalações 

e serviços estão disponíveis:

•  Sala de conferências para 

palestras temáticas com 103 m2 

•  Restaurante com áreas internas 

e externas, servindo cozinha brasileira e 

regional numa área total de 203 m2

•  Bar com vista espetacular às 

árvores e rochas do entorno

•  Sala de Leitura aconchegante 

com 116 m2

•  Internet Wi-fi

•  Mini-loja com roupas do 

Cristalino Lodge, livros, artesanato local 

e roupas para o ar livre

•  Área de deck aberto com 

cadeiras e fogueira, proporcionando 

uma vista para as estrelas com 534 m2

•  Plataforma de acesso à 

pousada suspensa com vista para o Rio 

Cristalino

• Contato de rádio ao longo de todas as 

trilhas e em todas as atividades

• Lavanderia

• Deck flutuante no rio Cristalino com 

144 m2 - à noite, uma fogueira no 

meio do deck cria um ambiente alegre 

para relaxar e contemplar a natureza 

exuberante
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ATIVIDADES
Cristalino Lodge oferece uma ampla gama de 

atividades ao ar livre, incluindo:

• CANOAGEM. As águas calmas do 

Rio Cristalino são perfeitos para a 

canoagem, com equipamento seguro e 

confortável fornecido pelo hotel. 

• TRAILS. Passeios na natureza ao 

longo dos 30 km do sistema de trilhas, 

oferecendo um entendimento profundo 

do ecossistema tropical realizado em 

pequenos grupos para proporcionar 

uma experiência personalizada. 

• CANOPY TOWERS. Para uma 

experiência verdadeiramente única da 

floresta amazônica, uma visita às Canopy 

Towers não pode ser perdida. Alçando 

a 50 m de altura, com plataformas em 

diversas alturas, os visitantes podem 

desfrutar de vistas panorâmicas da 

reserva florestal, com o dossel das 

árvores de colocando como um manto 

de verde aos seus pés. 

• OBSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA. 

Várias espécies-bandeira da fauna e 

flora brasileiras podem ser encontradas 

nesta região, incluindo: gavião-real, 

anta, ariranha, macaco aranha-de-cara-

branca, lontra, cateto de colar-branco, 

macaco cuxiú-de-nariz-branco, bugio-

de-mão-vermelha, falcão-críptico, 

tiriba-de-barriga-vermelha, capitão-

de-cinta, sete-cores-da-amazônia, 

coruja-de-crista, anambé-azul, surucuá-

pavão (quetzal), saí-de-perna-amarela, 

araçarí-mulato, mãe-da-lua-gigante, 

castanheira,  mogno e palmeira inajá. 

Esta área foi destacada pelo Ministério 

Brasileiro do Meio Ambiente como 

prioritária para a conservação. 

• PASSEIOS DE BARCO. Acompanhado 

por guias, os passeios de barco são 

ideais para a observação da vida 

selvagem nas margens dos rios. 

OPÇÕES DE VIAGEM
É possível escolher uma das seguintes 

opções:

• VIAGENS DE NATUREZA. Passeios de 

história natural, combinando atividades 

incríveis ao ar livre com instalações 

e equipamentos confortáveis. As 

atividades incluem a canoagem, 

caminhadas por diferente trilhas, 

excursões para as canopy towers durante 

o nascer ou pôr do sol, observação de 

flora e fauna e passeios de barco. 

• BIRDWATCHING. O hotel possui mais 

de 17 anos de experiência nesta prática, 

tornando-se um dos melhores destinos 

do Brasil para quem deseja observar 

e aprender sobre a rica avifauna do 

Cristalino, com 585 espécies catalogadas 

(aproximadamente 1/3 do total do Brasil).

•        GRUPOS. Work-shops para reu-

niões e atividades em grupo, oferecen-

do imersões em profundidade para os 

membros que não podem ser encontra-

da em qualquer outro lugar no mundo. 

ALTITUDE
O Cristalino Lodge está localizado à 247 

metros acima do nível do mar. Algumas trilhas 

sobem até 345 metros oferecendo belas 

vistas sobre o terreno ondulado. 

ÁGUA
Há água potável gratuita disponível para 

todos os hóspedes. 

CONDIÇÕES DE SAÚDE
Os participantes devem estar em boa condição 

de saúde e recomendamos ter exames básicos 

realizados pelo seu médico antes de se inscrever 

para uma viagem. As atividades no Cristalino 

Lodge são adequadas para pessoas de todas as 

idades, exigindo um nível de esforço moderado à 

baixo. Os participantes devem se preparar para a 

viagem lendo as atividades sugeridas e trazendo 

roupas e equipamentos recomendados.  

CLIMA
O clima é quente durante todo o ano. Noites 

frias são comuns, especialmente durante os 

meses mais secos de junho a outubro. Como 

em qualquer floresta tropical, pode haver 

tempestades ocasionais, geralmente seguidas 

pelo céu ensolarado e brilhante. 

MÊS MIN * MAX **

Janeiro 21,9 29,8

Fevereiro 21,9 30,1

Março 22,0 30,4

Abril 21,5 31,0

Maio 20,3 31,1

Junho 17,7 32,0

Julho 15,9 33,7

Agosto 15,7 34,6

Setembro 19,5 34,2

Outubro 21,3 32,4

Novembro 21,9 31,2

Dezembro 22,5 30,1

* Temperatura média mínima em o Celsius 
** Temperatura média máxima em o Celsius

MELHOR ÉPOCA
Ano inteiro

ROUPAS E EQUIPAMENTOS

GENERAL ITEMS ROUPAS*** 

• Binóculos • Camisetas

• Chapéu ou boné • Camisetas de manga 

comprida

• Óculos de sol • Moletom

• Protetor solar • Calças para 

caminhadas

• Hidratante • Shorts

• Repelente* • Roupa de banho

• AfterBite • Calçado confortável

• Câmera fotográfica** • Meias extras

• Lanterna*** • Chinelos

• Medicamentos pessoais • Capa de chuva leve

* Recomendamos repelente hipoalergênico Exposis
** Para tirar fotografias de aves e mamíferos, 
uma câmera com um zoom apropriado é 
necessário. 
*** Lanterna é um item muito importante
**** Roupas devem ser adequadas para 
atividades ao ar livre.

NOVO




