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Na Amazônia Peruana, você volta de uma caminhada na selva ou depois de nadar com botos cor 
de rosa sentindo calor, transpirando e com sede. Um membro da tripulação o recebe com toalhas 
frias e sucos gelados feitos com frutas exóticas da Amazônia. Mais tarde, você pode ir para sua 
suite com ar condicionado tomar um banho quente e tirar uma soneca rápida na imensa cama. Em 
seguida: um almoço com vários pratos no restaurante, enquanto você observa a gloriosa paisagem 
em constante mudança ir passando lentamente. É luxo no que ele tem de melhor. É um êxtase.

UM HOTEL CINCO ESTRELAS FLUTUANTE

Descubra a Amazônia Peruana, 
A ÚLTIMA ÁREA DE SELVA 
AINDA INEXPLORADA DO  MUNDO

AriA



Os turistas que já visitaram praticamente todos os 
países do mundo acham que o Parque Nacional 
Pacaya Samiria do Peru – que é tão grande quanto 
a Bélgica – não tem paralelo com nenhum outro 
lugar no mundo. Nas águas escuras de um lago no 
fundo de um parque, um grupo de botos cor de rosa 
saltam graciosamente em direção aos passageiros, 
prontos para brincar. Você pode ir pescar piranhas 
de dentes afiados e, com sorte, pegar algumas. 
Depois de uma rápida chuveirada, um vasto arco-
íris forma-se sobre sua cabeça, enchendo de cor 
o imenso céu. Mais tarde, você pode caminhar de 
volta para uma área em que Vitórias Régias com 1 
metro e 80 centímetros de largura abrem-se em flor 
no crepúsculo. É uma das melhores experiências de 
viagem na vida de uma pessoa.

Observe BOTOS COR DE ROSA BRINCANDO

MACACO DA NOiTEBOTO COr DE rOSA

MACACO-ArANHA

ViTÓriAS-rÉGiAS GiGANTES

Veja VITÓRIAS- RÉGIAS 
DE 1,80 METRO DE 
LARGURA



Ver os pássaros da Amazônia é como olhar para 
a paleta de cores de um artista. Às vezes, é difícil 
imaginar que cores assim existam na natureza. Se 
você ainda não tem uma, é provável que comece 
a organizar por aqui sua “Lista de Experiências de 
Vida” da Sociedade Audubon. Em sua jornada por 
entre rios, lagos e córregos, você vai ver centenas 
de tipos de pássaros, que apresentam mais cores 
e tons do que você jamais viu em um simples 
arco-íris. Grandes cegonhas seguem o curso 
do rio, com seus papos tão cheios de peixe que 
quase ficam pesadas demais para voar. Graciosas 
garças brancas voam alto sobre sua cabeça, 
parecendo reflexos de nuvens brancas, grossas 
e fofas. Um martinho-pescador da Amazônia 
observa a cena com um ar entediado. Um pássaro 
tão amarelo quanto o sol do meio-dia desliza pelo 
ar. É verdadeiramente a natureza em todo o seu 
esplendor.

Comece ou acrescente à sua 
LISTA AUDUBON

Veja e fotografe 
BELOS PÁSSAROS

HOATziN

MArTiM-PESCADOr DA AMAzÔNiA

MACAU

TUCANO

ArAPAÇU 



“Sonhei por muito tempo levar visitantes para a Amazônia, 
a última região da terra ainda quase inexplorada. Quando 
trabalhava como vice-presidente de marketing e vendas 
para uma empresa de cruzeiros de luxo nas Ilhas Galápagos, 
me dei conta de que poderia ser capaz de oferecer aos 
hóspedes aquele mesmo nível de conforto e experiências 
únicas de vida na Amazônia.”

“Lançamos o M/V Aqua em 2008 e quase imediatamente a 
demanda excedeu a oferta. Para atender a essa demanda, 
construímos uma nave-irmã, o M/V Aria, que começou a 
singrar os rios da Amazonia Peruana em 2011, e tenho prazer 
em lhes comunicar que foi um extraordinário sucesso.”

FrANCESCO GALLi zUGArO, CEO, AQUA EXPEDiTiONS

Uma Palavra do  
FUNDADOR DA 
AqUA EXPEDITIONS

M/V AquA

CONVÉS DE OBSErVAÇÃO DO AriA

AQUA



GLORIOSAS 
ACOMODAÇÕES, 
vistas magníficas
As suites tanto do M/V Aqua quanto do M/V Aria são muito 
amplas, possuem ar condicionado e oferecem o mesmo 
nível de luxo - e, indiscutivelmente, um melhor padrão de 
serviços - do que aquele que você poderia obter em um 
hotel cinco estrelas. Toda manhã uma nova vista entra 
radiante por sua janela, que é do tamanho de uma tela 
de cinema. Crianças brincando nas margens do rio . . . 
flores de todas as cores imagináveis desabrochando . . . 
pequenos vilarejos cheios de vida . . . pássaros das cores 
mais brilhantes possíveis. Você vai se pegar tirando mais 
fotos do que já havia tirado antes em uma viagem.

AQUA SUiTE-DESiGN DO AriA

CONVÉS DE OBSErVAÇÃO DO AQUA



SALA DE JANTAr

LOUNGE DO AQUA

LOUNGE DO AriA

SUiTE DO AQUA



Foram necessárias 200 pessoas e um ano de trabalho 
para construir uma das pequenas embarcações mais 
luxuosas do mundo. O elegante M/V Aria dispõe de 
dezesseis suites luxuosas de 23 metros quadrados, 
todas com janelas amplas, que vão do chão ao teto, e 
servem de moldura para a natureza no que ela tem de 
mais exótico. Espaçosos banheiros com uma área de 

DUZENTAS PESSOAS E UM ANO

Apresentamos o novo navio da Aqua Expeditions, 
O LUXUOSO M/V ARIA

chuveiros separada agregam um toque de elegância, e 
o ar condicionado central garante o conforto. O serviço 
de cabine realizado três vezes ao dia garante que sua 
suite estará sempre arejada e perfeitamente em ordem. 
Acrescente a tudo isso o deck solar, uma Jacuzzi externa 
e uma sala de ginástica, além de um deck ao ar livre que 
é perfeito para ficar contemplando as estrelas.

CONVÉS SUPEriOr DO AriA

LOUNGE DO AriA

AriA



O GRAND CHEF  DE LIMA  
PROjETA OS CARDÁPIOS DO NAVIO

Descubra as 
maravilhas do
PISCO SOUR
Ele é chamado de bebida nacional do Peru, e 
os turistas inevitavelmente apaixonam-se por 
esta bebida tropical deliciosa, que você só vai 
encontrar no Peru.  De fato, muitos peruanos 
juram que possuem a melhor receita de Pisco 
Sour. Ela é feita basicamente de Pisco Quebranta 
misturado com limão, açucar, cubos de gelo, gotas 
de Angostura Amarga e clara de ovo ... e você vai 
adorar o resultado.

PEDRO MIGUEL 
SCHIAFFINO cria 
obras-primas culinárias
O chef superstar de Lima, Pedro Miguel Schiaffino, 
cujo Malabar Restaurant foi indicado como um dos 
100 Melhores Restaurantes do Mundo pela Pellegrino 
Awards de 2011 é o Chef Executivo das duas 
embarcações da Aqua Expeditions. Isso significa que 
ele projeta os cardápios servidos a bordo tanto do 
M/V Aqua quanto do M/V Aria. Os pratos de Schiaffino 
utilizam ingredientes ultra-frescos vindos da floresta 
tropical amazônica, uma abundância de frutas frescas, 
peixes locais pescados pela manhã, além de sua própria 
criatividade. Imagine uma refeição que começa com um 
sachaculantro e pão de pimenta doce, seguido por um 
tiradito de perca da Amazônia com molho de cocona, 
coroada por uma sobremesa de lascas de abacaxi com 
espuma de côco e molho de maracujá. A variedade 
de pães assados na hora, a extensa carta de vinhos 
e, é claro, a “bebida nacional”, o Pisco Sour, o drinque 
mais popular do Peru, agregam ainda mais valor à 
experiência culinária. A oportunidade de desfrutar da 
gastronomia peruana coloca os passageiros do Aqua e 
do Aria na vanguarda do mundo culinário, uma vez que, 
como diz Schiaffino,  “Estamos vivendo um ‘boom’ de 
chefs e de gastronomia aqui no Peru.”



ESCOLHA O 
CRUZEIRO CERTO

iGUANA

BUGiO VErMELHO

AQUA
DiA

Sábado à Tarde

Domingo de Manhã

Domingo à Tarde

Segunda-Feira de Manhã

Segunda-Feira à Tarde

Terça-Feira de Manhã

Terça-Feira à Tarde

quarta-Feira de Manhã

quarta-Feira à Tarde

quinta-Feira de Manhã

quinta-Feira à Tarde

Sexta-Feira de Manhã

Sexta- Feira à Tarde

Sábado de Manhã

ATiViDADE

Chegada a Iquitos, Translado para as Docas e Check-in

Exploração do Rio e Pesca

Exploração da Foz do Rio Amazonas

Excursão de Dia Todo e Almoço-Piquenique

Expedição de Observação de Macacos e Botos

Visita ao Vilarejo, Visita ao Centro de Resgate de Peixes-Bois, Par-

tida dos Passageiros do Cruzeiro de 3 Noites

Excursão para Ver Vitórias Régias/Chegada dos Passageiros do 

Cruzeiro de 4 Noites

Exploração do Rio ucayali

Viagem Noturna para Ver Caimans (jacarés)

Caminhada pela Floresta e Visita ao Vilarejo

Exploração do Rio Pacaya Mais Viagem Noturna

Exploração do Pacaya e Café da Manhã nos Esquifes

Viagem de Pesca

City Tour por Iquitos, Visita ao Centro de Resgate de Peixes-Bois, 

Partida

LOCALiDADE

Iquitos / Rio Amazonas 

Rio Amazonas

Escritório Central Rio Amazonas

Rio Marañón / Reserva Pacaya Samiria 

Reserva Pacaya Samiria 

Rio Marañón / Rio Amazonas

Rio Amazonas / Rio ucayali 

Reserva Pacaya Samiria / RioYanallpa 

Reserva Pacaya Samiria

Rio Puinahua / Rio Pacaya

Reserva Pacaya Samiria / Rio Pacaya

Rio ucayali

Rio ucayali / Rio Amazonas

Rio Amazonas / Iquitos

rEFEiÇÕES

Jantar

Café da Manhã

Almoço/Jantar
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PrOGrAMA

DiA

Sexta-Feira à Tarde

Sábado de Manhã

Sábado à Tarde

Domingo de Manhã

Domingo à Tarde

Segunda-Feira de Manhã

Segunda-Feira à Tarde

Terça-Feira de Manhã

Terça-Feira à Tarde

quarta-Feira de Manhã

quarta-Feira à Tarde

quinta-Feira de Manhã

quinta-Feira à Tarde

Sexta-Feira de Manhã

ATiViDADE

Chegada a Iquitos, Translado para as Docas e Check-in

Ilhas Iguana e Pesca de Piranhas

Expedição de Observação de Botos, Pássaros e Macacos

Visita ao Vilarejo ou à Floresta Inundada de Yanallpa

Botos Cor de Rosa; Araras ao Anoitecer 

A Foz do Amazonas; Vilarejo; Partida dos Passageiros do Cruzeiro de 3 

Noites

Floresta de Espelhos; Chegada dos Passageiros do Cruzeiro de 4 Noites

Excursão pela Natureza

Caminhada na Selva; Encontro com a População Local

Excursão de dia todo pela Floresta Primária ou Caminhada pela Manhã 

pela Floresta Amazonica

Expedição à Tarde de Observação de Caimans

Café da Manhã com Botos Cor de Rosa

Viagem de Pesca

City Tour por Iquitos, Visita ao Centro de Resgate de Peixes-Bois, Partida

LOCALiDADE

Iquitos / Rio Amazonas

Rio Amazonas

Rio Yarapa

Rio Yanallpa

Rio ucayali

Amazonia / Pacaya Samiria

Nauta Caño

Rio Marañón 

Rio Choroyacu

Rio Tacsha / Pacaya Samiria

San Martin de Tipishca

Tahuayo / Lago Charo

Tahuayo / Lago Charo

Rio Amazonas / Iquitos

rEFEiÇÕES
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Sua viagem a bordo do M/V Aqua ou 
do M/V Aria vai levá-lo até a Reserva do 
Parque Nacional de Pacaya Samiria. Lá 
você vai ver charmosos bichos-preguiça 
com três dedos nos pés e de movimentos 
lentos. Ao pôr do sol, seu guia vai 
conduzi-lo através da mata para ver as 
Vitórias Régias com folhas de 1,80 metro 
de largura desabrochando em flor. Depois 
do jantar, você vai embarcar nos esquifes 
para viver a experiência do rio à noite, 
procurando pelos caimans de aparência 
pré-histórica. É a natureza intocada e no 
seu máximo esplendor.

A NATUREZA  como você nunca viu

PirANHA

PEiXE-BOi AMAzÔNiCO

PrEGUiÇA DE TrÊS DEDOS NOS PÉS

CAiMAN



Sua jornada a bordo do M/V Aqua ou do M/V Aria 
também vai lhe dar a oportunidade de encontrar e 
interagir com a população local que vive ao longo do 
rio. Uma criança escorrega por um banco de areia e 
consegue se segurar alguns segundos antes de cair 
na correnteza. Uma balsa tão carregada de cachos de 

banana verde que parece pronta a afundar desliza rio 
abaixo em direção a Iquitos. Pequenos vilarejos, pouco 
visitados por forasteiros, dão calorosas boas vindas 
aos passageiros do Aqua – permitindo que você entre 
em contato com um modo de vida que permanece o 
mesmo há séculos.  É um dos pontos altos da jornada.

OS POVOS  da Amazônia Peruana
PrEGUiÇA DE TrÊS DEDOS NOS PÉSJACiNTO AQUÁTiCO



Capacidade:  24 passageiros
Partidas: aos Sábados e às Terças
itinerário: Reserva Pacaya Samiria, Iquitos, Peru 

EMBArCAÇÃO DE LUXO PArA EXPEDiÇÕES
• 12 suites: Todas as cabines dispõem de duas camas 

de solteiros que podem ser transformadas em uma 
cama king-size padrão California.

 - 4 Master Suites medindo 22 metros quadrados.
 - 8 suites medindo 21 metros quadrados.
• Todas as suites são voltadas para o lado de fora; 

grandes janelas panorâmicas
• Todas com ar condicionado e sala de estar interna 4 

suites interligadas para famílias

ÁrEAS SOCiAiS
• Bar Interno-Lounge
• Sala de Jantar
• Lounge Externo
• Boutique
• Deck de Observação

ESPECiFiCAÇÕES TÉCNiCAS
• Capacidade: 24 passageiros (com acomodação 

adicional de 1 criança por cabine)
• Comprimento: 130 pés / 40 metros
• Vau: 24 pés / 7.30 metros
• Calado: 5 pés / 1.5 metros
• Coletes salva-vida: em todas as cabines
• Tripulação: 20
• Guias: 3
• Botes de Salvamento: 3, cada um com capacidade 

para transportar de 8 a 10 passageiros, guia, e piloto 
de salvamento

• Velocidade de Cruzeiro: 10 nós
• Diretor de Cruzeiro e Paramédico
• Dois motores, geradores, e plantas de aquecimento de 

água
• Aprovado pelo sistema sanitário da USCG, com 

toaletes de primeira classe
• Desfibrilador Automático e equipe certificada para usá-

lo a bordo
• Proteção e Indenização do P&I Club de Proprietários 

do Navio

Capacidade:  32 passageiros
Partidas: às Sextas e às Segundas 
itinerário: Reserva Pacaya Samiria, Iquitos, Peru 

EMBArCAÇÃO DE LUXO PArA EXPEDiÇÕES
• 16 suites: Todas as cabines dispõem de duas camas de 

solteiro que podem ser transformadas em um cama king-
size padrão California.

 - 8 Design Suites no primeiro convés medindo 23 metros 
quadrados.

 - 8 Design Suites no segundo convés medindo 23 metros 
quadrados.

• Todas as suites são voltadas para o lado de fora; grandes 
janelas panorâmicas

• Todas as suites com ar condicionado e sala de estar interna
• 4 suites interligadas para famílias

ÁrEAS SOCiAiS
• Bar Interno-Lounge
• Sala de Jantar
• Lounge Externo
• Boutique
• Deck de Observação

• Sala de Ginástica
• Jacuzzi Externa

ESPECiFiCAÇÕES TÉCNiCAS
• Capacidade: 32 passageiros
• Comprimento: 147 pés / 45 metros
• Vau: 29.5 pés / 9 metros
• Calado: 5 pés / 1.5 metros
• Coletes salva-vidas: Em todas as cabines
• Tripulação: 21
• Guias: 4
• Botes de Salvamento: 4, cada um com capacidade 

para 8-10 passageiros, guia, e piloto de salvamento
• Velocidade de Cruzeiro: 10 nós
• Diretor de Cruzeiro e Paramédico
• Dois motores, geradores, e plantas de aquecimento de 

água
• Aprovado pelo sistema sanitário da USCG, com 

toaletes de primeira classe
• Desfibrilador Automático, e equipe certificada para 

usá-lo a bordo
• Proteção e Indenização do P&I Club de Proprietários 

de Navio

OS FATOS: AqUA OS FATOS: ARIA

SEGuNDO CONVÉS

CONVÉS DE OBSERVAÇÃO
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Acrescente outras viagens antes e depois  
PELO MULTIFACETADO PERU

NOTÍCIAS

KITS para crianças
Muitos passageiros do M/V Aqua e do M/V Aria querem 
levar alguma coisa para as crianças que moram nos 
vilarejos que são visitados, mas não sabem o que levar 
e, muitas vezes, não dispõem de espaço em suas baga-
gens para colocar pequenos presentes. Com o sentido 
de atender ao desejo dos passageiros de ajudar outras 
pessoas, nossas embarcações estocam e vendem “Kits 
para Crianças,” cheios de suprimentos que as crianças 
desses vilarejos precisam e adoram receber.

Enigma “À PROVA DA 
AMAZONIA”
Para celebrar o lançamento do M/V Aria, a Enigma 
produziu dez relógios Aqua C42 Amazon de edição 
limitada, com design desenvolvido pela marca suiça 
Gianni Bulgari, que estão disponíveis para compra 
apenas a bordo dessa embarcação. Eles são à prova 
d’água até uma profundidade de 90 metros, possuem 
um elegante estojo de aço com safiras incrustradas, 
vidro anti-reflexo, sendo que a parte de trás do estojo 
é transparente e os ponteiros são visíveis com pouca 
luz. Os proventos obtidos com a venda dos relógios 
irão diretamente para as organizações de apoio social 
às comunidades que são visitadas ao longo do ano 
todo pelas embarcações da Aqua Expeditions.

DAS COZINHAS  
da Aqua Expeditions
Este belo e colorido livro de receitas apresenta as 
receitas desenvolvidas pelo Chef Executivo da Aqua 
Expeditions, Pedro Miguel Schiaffino, e está repleto 
de fotos coloridas dos pratos preparados por ele. É 
também um encantador livro de viagem, cheio de fotos 
do M/V Aqua, e dos lugares por onde ele passa, de 
pássaros, animais, flores e dos povos da Amazonia 
Peruana, e muito mais. Funciona tanto como uma 
deliciosa lembrança de sua viagem quanto como um 
excelente presente para outras pessoas.

Uma visita a Machu Picchu, que fica 
a 2.500 metros de altura acima do 
nível do mar, e que era considerada 
como a “Cidade Perdida dos Incas,” 
até ser descoberta pelo americano 
Hiram Bingham em 1911, é um “must”. 
Chegue lá logo pela manhã para subir 
as encostas do Huayna Picchu, a 
montanha que se ergue por sobre as 
ruínas.  Cusco, cuja altitude é ainda 
maior que a dos Andes, é uma rica 
cidade colonial recheada de templos 
Incas e com uma grande catedral de 
estilo barroco. O Lago Titicaca, onde 
vivem os Índios Uros com suas coloridas 
vestimentas, em ilhas encharcadas 
de junco que eles construíram sobre o 
lago, e o Colca Canyon de 3.000 metros 
de profundidade são outras opções 
exóticas e encantadoras para viagens 
antes e depois de nossos cruzeiros.

MACHU PiCCHU

LAkE TiTiCACA
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