


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 6 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 bangalôs proporcionam uma estada 

prazeirosa e confortável. Eleito um dos 25 melhores ecolodges 

do mundo pela National Geographic Traveler, o Cristalino Lodge 

é membro de prestigiosas associações de turismo que reúnem 

algumas das melhores experiências de viagem no Brasil e no 

mundo, como a Condé Nast Johansens, Brazilian Luxury Travel 

Association e Pure Life Experiences.

APRESENTAÇÃO



PASSAGENS AÉREAS
Nossa equipe irá indicar as melhores opções de voos para chegar 
até o Cristalino Lodge a partir das principais capitais do Brasil. 
Recomendamos chegar em Alta Floresta entre 13:00 e 14:00 horas.

TRANSFERS PARA O HOTEL
Os transfers para o Cristalino Lodge duram apenas 1 hora de carro, 
seguido de um  passeio de barco de 30 minutos. Bem vindo! Horários 
de transfers estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

CHEGADA: Transfer deixa Alta Floresta às 14h30. A hora de chegada 
prevista para o Cristalino Lodge é 16h00.

PARTIDA: Transfer deixa o Cristalino Lodge às 9h30. O horário previsto 
de chegada em Alta Floresta é 11h00. Nós oferecemos o almoço em 
Alta Floresta antes de sua partida.

A chegada é feita através de Alta Floresta, Mato Grosso. Há 
voos diários a jato a partir das principais capitais do Brasil 
para a cidade. Após a sua chegada, haverá um transfer de 
carro, seguido de um lindo passeio pelo rio Cristalino. O 
Cristalino Lodge é acessível somente por barco.

COMO CHEGAR

“EU JAMAIS VOU ESQUECER A PRIMEIRA VEZ QUE PULEI 

NUM BARCO PARA IR ATÉ O CRISTALINO LODGE. APESAR 

DE VIAJAR O MUNDO PARA FILMAR E FOTOGRAFAR 

ANIMAIS, NADA HAVIA ME PREPARADO PARA A BELEZA E 

DIVERSIDADE DE VIDA NO CRISTALINO.”

João Paulo Krajewski 
Fotógrafo e cinegrafista de natureza



BANGALÔ ESPECIAL
Um bangalô espetacular, projetado com pé direito elevado e 
uma linda banheira externa em jardim privativo para um banho 
relaxante na natureza. Construído individualmente na mata nativa, 
este espaçoso bangalô de 79 m² inclui cama king-size com 
cabeçeira de madeira ou 2 camas confortáveis e 2 sofás-camas 
com lençóis Trousseau de 300 fios, travesseiros macios para um 
sono restaurador e produtos de banho Granado. Amplas janelas 
garantem ventilação natural e lindas vistas da floresta. Acolhe até 4 
pessoas com privacidade, conforto e requinte.  
AMENIDADES EXTRAS: Cofre digital, roupões Trousseau, toalhas de 
rio, secador de cabelos e serviço de abertura de cama.

BANGALÔ 
A decoração deste bangalô com 75 m² apresenta madeiras e 
elementos naturais em um ambiente acolhedor. Inclui cama king-
size com cabeceira de madeira ou 2 camas confortáveis e 2 sofás-
cama com lençóis Trousseau de 300 fios, ventilador de teto, varanda 
exclusiva e ducha ao ar livre com produtos de banho Granado. O 
bangalô ocupa uma única construção, permitindo privacidade, 
podendo acomodar confortavelmente de 1 a 4 pessoas.
AMENIDADES EXTRAS: Cofre digital, roupões Trousseau, toalhas de 
rio, secador de cabelos e serviço de abertura de cama.

Como uma jóia, o hotel está incrustrado em meio à 
exuberância da floresta amazônica, com acomodações 
que se mesclam com a mata nativa às margens do rio 
Cristalino. Os destaques são os bangalôs cuidadosamente 
projetados em madeira e piso de cerâmica, apresentando 
equilíbrio entre design e conforto. Todos os quartos 
possuem amenidades Granado para dias de descanso e 
harmonia na natureza. 

ACOMODAÇÕES

“OS BANGALÔS FORAM CUIDADOSAMENTE CONCEBIDOS COM 

MATERIAIS NATURAIS, ÓTIMA VENTILAÇÃO, AQUECIMENTO 

SOLAR, TRATAMENTO DOS RESÍDUOS E O TOQUE CERTO ENTRE 

DESIGN E CONFORTO.”

Ariane Janér 
Brazilian Ecotourism Society



BANGALÔ JÚNIOR 
O bangalô júnior possui decoração contemporânea com 60 m2, 

apresentando madeira e elementos naturais que criam um ambiente 
acolhedor. Inclui 3 camas confortáveis ou uma cama king-size com 
cabeçeira de madeira, roupa de cama Trousseau de 300 fios, banheiro 
espaçoso, mesa para leitura, confortáveis poltronas, ventiladores de teto, 
janelas largas com uma ampla visão do exterior, sistema de ventilação 
natural, produtos de banho Granado, varanda com bancos e ducha externa 
num jardim privativo. O bangalô ocupa uma única construção, permitindo 
maior privacidade, podendo acomodar confortavelmente de 1 a 3 pessoas. 
AMENIDADES EXTRAS: Cofre digital, toalhas de rio e serviço de abertura 
de cama.

SUPERIOR
Esta acomodação de 53 m2 possui uma cama king-size ou 2 camas 
confortáveis com cabeçeira de madeira, roupa de cama Trousseau 
de 300 fios, banheiro espaçoso com 2 ambientes, mesa para leitura, 
ducha externa em jardim privativo, ventilador de teto, janelas largas 
com visão ampla do exterior, produtos de banho Granado, sistema 
de ventilação natural e uma pequena varanda com rede. Esses 
apartamentos foram concebidos com 2 apartamentos por construção 
e podem acomodar confortavelmente 1 ou 2 pessoas. 
AMENIDADES EXTRAS: Cofre digital, toalhas de rio e serviço de abertura 
de cama.

STANDARD
Inteiramente reformulada, esta acomodação de 28 m2 dispõe 
de 2 ou 3 camas confortáveis, ventilador de teto, banheiro com 
2 ambientes, janela ampla, varanda e sistema de ventilação 
natural. Eles foram concebidos com 4 apartamentos por cada 
estrutura e pode acomodar até 3 pessoas por acomodação.  
AMENIDADES EXTRAS: Cofre digital, toalhas de rio e serviço de 
abertura de cama.

T O D A S  O S  Q U A R T O S  S Ã O  A B A S T E C I D O S  C O M 

E N E R G I A  S O L A R ,  L I M PA  E  S U S T E N TÁV E L .  A S 

A C O M O D A Ç Õ E S  P O S S U E M  E N E R G I A  24  H O R A S  P O R 

D I A ,  A P R O V E I TA N D O  D A  A B U N D Â N C I A  D E  S O L  D A 

R E G I Ã O  PA R A  O  C O N F O R T O  D O S  V I S I TA N T E S .

NOVO NOVO



BAR
O hotel possui um bar espetacular que valoriza as formações de 
granito rochoso esculpidas no terreno. À noite, uma fogueira em 
uma ampla área de deck ao ar livre com mesas, espreguiçadeiras 
e bancos exclusivos cria um ambiente ideal para compartilhar  
experiências com amigos e companheiros de viagem. 

RESTAURANTE 
Restaurante com 254 m2 de áreas internas e externas em um 
ambiente acolhedor e ampla vista para o exterior. A arquitetura em 
madeira com iluminação indireta e luzes de velas proporcionam 
uma atmosfera inesquecível. 

CULINÁRIA 
Servindo culinária brasileira com frutas e legumes orgânicos, 
peixes frescos e carnes variadas, a gastronomia do Cristalino Lodge 
é um dos pontos altos da viagem. Receitas com toque de arte e 
brasilidade acompanhadas de sobremesas que valorizam os frutos 
da Amazônia enriquecem a experiência. Tudo acompanhado de 
uma completa carta de vinhos de nossa exclusiva adega e dos 
encantos da floresta.

LIVING ROOM 
Sofás espaçosos, mesas para anotações, iluminação direta e indireta 
e ampla vista para a mata nativa compõem o ambiente propício para  
momentos de quietude. Livros sobre a biodiversidade da Amazônia 
estão à disposição para quem deseja aprender mais sobre a região.

As áreas sociais oferecem ambientes 
cuidadosamente projetados para garantir conforto 
e integração com a floresta. A exuberância da 
Amazônia reproduzida em espaços de convivência.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS

À NOITE, O BAR ILUMINADO COM FOGUEIRA, LUZES INDIRETAS 

E VELAS, SERVE VINHOS DA AMÉRICA DO SUL, CERVEJAS 

ARTESANAIS E DRINKS AUTORAIS, ALÉM DE SUCOS, CAFÉ 

EXPRESSO E OUTRAS BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS.



DECK FLUTUANTE
Com espreguiçadeiras, redes de descanso e ombrellones, essa  
deliciosa plataforma flutuante é um dos destaques do hotel. Pertinho 
do majestoso rio Cristalino e circundado pela exuberância da floresta, 
é possível tomar banho de rio, fazer uma pausa após um passeio pela 
mata e apreciar o pôr-do-sol. À noite, uma fogueira central cria um 
ambiente alegre para fazer novos amigos, celebrar a vida e curtir o céu 
estrelado na natureza exuberante. 

PASSARELA SUSPENSA
Uma linda passarela suspensa sobre as margens do rio recepciona os 
visitantes. Um convite para aguçar os sentidos para as coisas belas da 
vida, que aqui se manifestam em todo o seu esplendor.

SALA DE APRESENTAÇÕES
Encontros e palestras sobre a região do Cristalino são realizados em 
uma agradável sala com capacidade para 30 pessoas que conta com 
confortáveis sofás, mesas com cadeiras, sistema completo de áudio 
e vídeo, paredes de tela com ampla vista para o exterior e sistema de 
ventilação natural. 

LOJA
Charmosa loja com roupas do Cristalino Lodge, livros, artesanato local 
e roupas para atividades de natureza.



BIODIVERSIDADE
A proximidade aos ecossistemas do Pantanal e do Cerrado faz com 
que muitas espécies destes habitats também sejam encontradas no 
sul da Amazônia, criando uma zona com uma elevada biodiversidade 
conhecidos como ecótonos. O Cristalino está na parte alta da 
Amazônia, com altitudes entre 270 e 450 metros acima do nível do 
mar. Isso significa que o rio não alaga a floresta,  permitindo que as 
caminhadas sejam feitas durante o ano todo, aumentando as chances 
de observar animais. O terreno acidentado na região do Cristalino 
cria 6 diferentes tipos de florestas, permitindo uma incrível 
variedade de atividades em meio à rica biodiversidade.

EXPERIÊNCIA COM CONFORTO
O Cristalino Lodge oferece atividades únicas ao ar livre, combinadas 
com acomodações confortáveis e ótimo serviço. Durante as 24 horas 
do dia, nós cuidamos com máximo carinho dos detalhes: no bem 
receber, no agradável jantar à luz de velas, no atendimento do bar 
com fogueira, em todas as atividades na floresta, em cada jardim bem 
cuidado. No Cristalino Lodge, os visitantes poderão desfrutar de 
uma experiência única com elementos educativos.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
O hotel possui um sério compromisso de responsabilidade 
socioambiental. Suas ações incluem: energia solar nos quartos, 
reciclagem e separação do lixo, tratamento dos efluentes cinzas e 
negros, arquitetura inteligente, atividades na natureza com grupos 
pequenos e uma culinária que prioriza produtos orgânicos e da 
estação. Além disso, o Cristalino Lodge conserva diretamente uma 
reserva com 11.399 hectares de floresta primária - uma área 6 vezes 
maior do que o Arquipélago de Fernando de Noronha.

O sul da Amazônia brasileira é um destino encantador. 
Veja algumas das razões para escolher o Cristalino e 
conhecer a maior floresta tropical do planeta de forma 
deslumbrante, engajadora e sofisticada.

POR QUÊ O CRISTALINO LODGE?



CANOAGEM
As águas calmas do rio Cristalino são perfeitas para a canoagem, 
com equipamento seguro e confortável fornecido pelo hotel.

TRILHAS
Passeios na natureza ao longo dos 30 km do sistema de trilhas, 
oferecendo um entendimento profundo do ecossistema tropical 
realizado em pequenos grupos de forma personalizada. 

TORRES DE OBSERVAÇÃO
Para uma experiência verdadeiramente única na floresta amazônica, 
uma visita às torres de observação não pode faltar. Chegando a 50 
metros de altura, com plataformas em diversos níveis, é possível 
desfrutar de vistas panorâmicas da reserva, com o dossel das 
árvores se colocando como um manto verde ao seu redor.

OBSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA
Várias espécies-bandeira da fauna e flora brasileiras podem ser 
encontradas nesta região, incluindo: gavião-real, ariranha, macaco 
aranha-de-cara-branca, cateto de colar-branco, macaco cuxiú-de-
nariz-branco, bugio-de-mão-vermelha, tiriba-de-barriga-vermelha, 
capitão-de-cinta, araçarí-mulato, castanheira, mogno e palmeira 
inajá. Esta área foi destacada pelo Ministério Brasileiro do Meio 
Ambiente como prioritária para a conservação. 

O Cristalino Lodge oferece uma ampla gama de 
atividades ao ar livre, incluindo:

ATIVIDADES

“VISITAR O CRISTALINO LODGE FOI UMA DAS EXPERIÊNCIAS 

MAIS PROFUNDAS DA MINHA VIDA”

Jon Meyersohn 
Co-produtor executivo National Geographic Channel



VIAGEM DE NATUREZA 
Esta é a programação recomendada para pessoas que desejam 
conhecer a Amazônia, sem foco específico em observação de 
aves ou fotografia. Passeios de história natural, combinando 
atividades incríveis ao ar livre com instalações e equipamentos 
confortáveis. As atividades incluem canoagem, caminhadas por 
diferentes trilhas, excursões para as torres de observação durante 
o nascer ou pôr-do-sol, observação de flora e fauna e passeios de 
barco. Estada recomendada: 4 a 5 noites. 

BIRDWATCHING
Observadores de aves podem realizar uma programação 
direcionada apenas para essa prática. Possuímos mais de 20 anos 
de experiência, com guias treinados para mostrar muitas das 595 
espécies que habitam essa região de alta biodiversidade, torres de 
observação e trilhas na mata. Estada recomendada: 6 a 7 noites.

FOTOGRAFIA
Fotógrafos profissionais e amadores podem realizar uma programação 
direcionada para fazer as melhores imagens de uma das regiões mais 
bonitas do Brasil, acompanhados por guias experientes e oferecendo 
uma imersão profunda na Amazônia. É necessário contratar serviço de 
guia privativo. Estada recomendada: 5 a 7 noites.

O QUE ESTÁ INCLUSO NAS TARIFAS:

• TRANSFERS ENTRE O AEROPORTO E O CRISTALINO LODGE

• ACOMODAÇÕES

• BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

• 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)

• ACESSO À RESERVA NATURAL DO CRISTALINO, QUE ABRANGE

 11.399 HECTARES

O QUE ESTÁ NÃO ESTÁ INCLUSO:

• PASSAGENS AÉREAS

• BEBIDAS ALCOÓLICAS

• EXTRAS COMO LAVANDERIA, LOJA E SERVIÇOS PRIVATIVOS

O Cristalino Lodge permite que sua viagem seja 
personalizada. Os seguintes programas podem ser 
escolhidos para a sua viagem:

PROGRAMAS

“ADOREI CADA ITEM DA EXPERIÊNCIA. O RICO AMBIENTE, 

AS TRILHAS, AS TORRES DE OBSERVAÇÃO, A ESTRUTURA 

DO LODGE, OS HABILIDOSOS GUIAS E, SOBRETUDO, 

AS AVES QUE POVOAM ESSE PEDAÇO DE AMAZÔNIA DE 

ADMIRÁVEL DIVERSIDADE E BELEZA!“

Fernando Pacheco
Ornitólogo e editor do livro “Ornitologia Brasileira”, de Helmut Sick



  O C  O F  O C  O F (HORAS) (HORAS)

JANEIRO  21.9  71.4  29.8  85.6 6-8  6.6

FEVEREIRO  21.9  71.7  30.1  86.2 6-8 6.9

MARÇO  22.0  71.6  30.4  86.7 5-9 6.3

ABRIL  21.5  70.7  31.0  87.8 7-9 7.3

MAIO  20.3  68.5  31.1  88.0 6-10 7.7

JUNHO  17.7  63.9  32.0  89.6 8-8 7.7

JUHO  15.9  60.6  33.7  92.7 8-9 8.4

AGOSTO  15.7  60.3  34.6 94.3 8-9 8.0

SETEMBRO  19.5  67.1  34.2 93.7 7-9 7.5

OUTUBRO  21.3  70.3  32.4  90.3 6-8 7.0

NOVEMBRO  21.9  71.4  31.2  88.2 6-9 7.0

DEZEMBRO  22.5  72.5  30.1  86.2 6-8 6.5

(1) TEMPERATURA MÉDIA MÍNIMA (3) PADRÃO PARA  2/
3
 DO MÊS

(2) TEMPERATURA MÉDIA MÁXIMA (4) MÉDIA POR DIA

TEMPERATURAS ANUAIS  HORAS DE SOL POR DIA

MÊS  MIN(1)  MAX(2) PADRÃO(3) MÉDIA(4)

O QUE LEVAR: ATIVIDADES
O ideal é que as roupas para caminhadas sejam leves e deixem 
o corpo transpirar sem dificuldades. Roupas com proteção solar 
também são uma ótima opção. É recomendável usar cores neutras, 
tais como os tons de bege, verde e cinza, e evitar cores fortes ou 
claras, tais como laranja, vermelho ou branco. 

• CAMISETAS DE MANGA CURTA E COMPRIDA DRY-FIT 
• CALÇAS DE TACTEL OU SIMILAR 
• CALÇADO CONFORTÁVEL
• CHAPÉU OU BONÉ
• MEIAS CONFORTÁVEIS DE CANO ALTO
• CAPA DE CHUVA LEVE
• BINÓCULOS
• ÓCULOS DE SOL
• PROTETOR SOLAR
• REPELENTE SEM CHEIRO EXPOSIS E AFTERBITE
• CÂMERA FOTOGRÁFICA

VARIAÇÃO DOS RIOS
O nível do rio Cristalino 
varia ao longo do ano, 
subindo até 5 metros. 
Nos meses de junho à 
novembro, o rio está mais 
seco, enquanto que de 
dezembro a maio está 
mais cheio.

O QUE LEVAR: HOTEL
Recomendamos os seguintes itens para usar nas instalações do 
Cristalino Lodge:

• LANTERNA PARA CAMINHAR À NOITE
• CAMISETAS
• CALÇAS JEANS OU DE ALGODÃO
• CAMISAS
• MOLETOM LEVE PARA EVENTUAIS NOITES MAIS FRIAS - 
A TEMPERATURA PODE CAIR AO AMANHECER E DURANTE A NOITE
• SHORTS
• ROUPA DE BANHO - OPCIONAL
• CHINELOS
• CALÇADO CONFORTÁVEL - NÃO RECOMENDAMOS SALTO ALTO
• MEDICAMENTOS PESSOAIS
• PACK FOR A PURPOSE: VOCÊ PODE AJUDAR CRIANÇAS DA REGIÃO 
LEVANDO ALGUNS ITENS NA SUA BAGAGEM. VEJA MAIS NESSE LINK.

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.

CLIMA

J

NÍVEL DO RIO

F M A M J J A S O N D J

http://cristalinolodge.com.br/pt/reservations/what-to-bring/


Desde a sua criação, o Cristalino Lodge tem na conservação da 
biodiversidade a sua principal fonte de inspiração e motivação. Os 
turistas que visitam o hotel estão colaborando para importantes 
iniciativas que vão desde a energia solar nos quartos, jardins de 
permacultura para tratamento da água e uso de produtos da horta 
orgânica. Além disso, o Cristalino Lodge conserva diretamente uma 
reserva com 11.399 hectares de floresta primária. Por seus esforços 
na área ambiental, o hotel tem recebendo importantes premiações 
como o Global Vision Awards, da revista Travel & Leisure, e o 
certificado EcoLíderes do TripAdvisor na categoria Ouro.

ENERGIA
Todas os quartos do hotel são abastecidos com energia solar, uma 
fonte 100% limpa e renovável. Essa iniciativa, além de garantir o máximo 
de conforto aos visitantes 24 horas por dia, contribui para reduzir a 
emissão de gás carbônico, aproveitando a abundância de sol da região.

CONSERVAÇÃO
A Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPN) Cristalino está 
localizada na ponta sul da Amazônia, no centro do Brasil, onde 
a floresta amazônica se aproxima do Cerrado e do Pantanal. Os 
11.399 hectares da reserva fornecem uma importante base de 
proteção que, em conjunto com o Parque Estadual Cristalino, 
serve como um corredor de vida selvagem para uma incrível 
diversidade de espécies.

FUNDAÇÃO CRISTALINO
Criada em 1999, a Fundação Cristalino contribui com o 
Cristalino Lodge no desenvolvimento da pesquisa para difundir 
conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia. Daí os estudos 
em botânica, clima e vida animal realizados em parceria com 
importantes instituições como o Royal Botanic Gardens. Além 
disso, trabalhos de educação ambiental com crianças de Alta 
Floresta e Novo Mundo contribuem para a sensibilização de mais 
de 5 mil participantes que já atenderam esse programa de forma 
gratuíta. Ao visitar o Cristalino Lodge, você também contribui para 
os trabalhos da Fundação Cristalino na região. 

O conceito do hotel é fruto da interação entre dois pilares: 
conservação e desenvolvimento sustentável. De um 
lado, o Cristalino Lodge, de outro, a Fundação Cristalino. 
Este modelo foi criado como uma alternativa para o 
desenvolvimento responsável na Amazônia meridional

TURISMO DE MÍNIMO IMPACTO

SUSTENTABILIDADE
NOVO

http://cristalinolodge.com.br/pt/conservation-education/cristalino-foundation/


C R I S T A L I N O  L O D G E
cristal inolodge.com.br
+ 5 5  ( 1 1 )  3 0 7 1 . 0 1 0 4
sales@cristalinolodge.com.br
office@cristalinolodge.com.br

http://cristalinolodge.com.br
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