Até bem pouco tempo era difícil identificar uma cultura local, algum traço
marcante artístico-cultural. Está evidente que em Roraima a diversidade
encontra-se presente em cada esquina, por aqui encontramos gente de todos
os cantos do país, além de estrangeiros de diversas nacionalidades, isto sem
contar com as oito etnias indígenas que se destacam nessa diversidade
cultural.
A pluriculturalidade e a etnodiversidade que existe em Roraima é o grande
diferencial desse povo. O Roraimense está começando a perceber essa
realidade, que estamos diante de um florescimento cultural e que como
nenhum brasileiro, de qualquer outro estado, nós somos os verdadeiros
brasileiros, pois trazemos a identidade cultural de cada canto do país.

Descritivo: Cinco dias de convivência com o povo, a cultura e a natureza de Roraima. Passeio
de barco pelo Rio Branco e afluente, BV by evening, Serra do Tepequém e tour para compras na
Venezuela e Guiana. Você pode fazer os cinco ou escolher o que quer fazer, um dia para cada
um.

Duração: BV by Evening, Tour Rio Branco, Serra do Tepequém, Fronteira Venezuela,
Fronteira Guiana Inglesa. Um dia para cada passeio.
Passeios
BV by Evening

Tour pelos principais pontos turísticos da cidade de Boa, com início no meio da tarde, no
monumento aos pioneiros, onde nossa história começou, e término ao cair da tarde no bosque
dos papagaios, se a noite for propícia assiste-se um belo espetáculo com o recolhimento dessas
aves, escutando-se uma sinfonia sem igual no alvoroço que fazem ao se recolher.
Centro Histórico
Monumento aos pioneiros; Casa do Coronel Bento Brasil; Porto das lavadeiras; Orla
Taumanan; Prédio da Intendência; Bar meu cantinho; Igreja Matriz de N. S. do Carmo;
Centro de artesanato; Casa Leão XXIII; Colégio São José; Canto do Rio; Av. Jaime Brasil
(centro comercial); Casa das 12 portas; Casa Madre Leotávia Zoller (casa da Cultura); Av.
Sebastião Diniz (centro comercial); Prelazia; Praça Capitão Clóvis; Igreja de São
Sebastião; Praça do Coreto.
Boa Vista Moderna
Teatro Carlos Gomes; Praça do Centro Cívico; Palácio da Cultura; Monumento ao
Garimpeiro; Catedral Cristo Redentor; Três Poderes (Executivo-Legislativo-Judiciário);
Complexo Airton Senna; Portal do Milênio; Praça das águas; Centro de Artesanato Velia
Coutinho; Parque Anauá e Bosque dos Papagaios.
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Tour pelo Rio Branco e afluente
O Rio Branco é o principal Rio de Roraima, mas seus afluentes muitas
vezes tornam-se mais atraentes devido a sua pouca exploração. O
passeio de barco dura entre duas a três horas, dependendo da situação
das águas e marés.

Serra do Tepequém
Para chegar ao Tepequém, seguimos pela BR 174, sentido
Venezuela, até o km 102. A partir dali, percorre 58 quilômetros pela
RR-203, até a Vila Brasil, sede do município de Amajari. Depois dali,
são mais 48 quilômetros até a Vila do Paiva. Todo o percurso está
asfaltado.
Não é difícil avistar animais como tamanduás, jabutis, além de aves
como gaviões, garças e outros pequenos voadores que embelezam o caminho e podem render
boas fotos para o álbum de recordações.
O viajante também é brindado com uma vista de encher os olhos. Imensos buritizais encortinam a
paisagem, formando um grande painel verde, de onde se ouve o trinar de pássaros e, vez ou
outra, pode-se deliciar com a revoada de dezenas deles.
Depois de passar por todo esse deleite, chega-se ao trevo do Trairão, onde efetivamente começa
a parte de maior aventura da viagem, que é a subida da serra.
Depois de vencida essa "batalha", chega-se finalmente ao Tepequém, onde se pode relaxar nas
águas geladas da Cachoeira do Paiva. A partir de então, a escolha fica a cargo do turista, que
pode optar entre uma sessão de relaxamento e contemplação da natureza ou se embrenhar pela
serra à procura de aventura. Essa aventura começa pela manhã com cerca de duas horas e meia
de viagem e termina ao cair da tarde com a chegada em Boa Vista.

Visita à fronteira da República Venezuelana

Santa Elena do Uairén é uma pequena cidade da Venezuela localizada
no sudeste do estado de Bolívar, cerca de 20 km da fronteira com o
Brasil e é a capital do conselho da Gran Sabana. Está cerca de 900
metros de altitude, em uma savana rodeada por planaltos, conhecidos
como Tepuyes, e tem uma temperatura média de 21,8 ° C. Sua moeda
é o Bolivar, cuja câmbio flutua entre 150 e 200 bolivares para cada
Real, tornando desta forma a compra bem atrativa para os brasileiros.
Para conhecer Santa Elena é necessário sair bem cedo para tomarmos café em Pacaraima (cidade
brasileira fronteiriça) e seguirmos até aquela cidade para compras e até um banho de cachoeira e
retornarmos no meio da tarde, para chegarmos ao anoitecer em Boa Vista.
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Visita à fronteira da República Cooperativista da Guiana
Lethem é uma cidade da Guiana que faz fronteira com o Brasil. Separada de
Bonfim, Roraima, apenas pelo rio Tacutu, forma com ela uma aglomeração
urbana transnacional de quase 15 mil pessoas. Possui diversos estabelecimentos
comerciais distribuidores de calçados, bicicletas, camisas e outros artigos; são
particularmente frequentados por brasileiros que costumam levar as mercadorias
para Boa Vista e Manaus. Por se tratar de uma cidade muito pequena, a visita
pode ser feita no período da manhã, retornando-se a Boa Vista para o almoço e
aproveitando a tarde para o tour pela capital Roraimense.

Inclui:
Transporte em veículo com ar condicionado;
Passeios descritos no roteiro;
Guia Regional;
Condutores Locais.

Não inclui:
Bebidas;
Alimentação;
Atividades opcionais e outras despesas não citadas.

Recomendações:
Roupa leve;
Protetor solar;
Chapéu ou boné;
Squize para água;
Câmera fotográfica.

Condições para realização: Reservar com pelo menos cinco dias de antecedência.
OBS.: Em caso de imprevistos ou se o guia julgar necessário o roteiro poderá sofrer modificações.

Valor: sob consulta
Forma de pagamento: no dia de chegada, antes do passeio (em espécie).
Reservas e informações:
Marino Andrade - (95) 99111-3060 ou verde@verderoraima.com.br
Obs.: Fazemos reservas de hotel e Transfer in/out
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