CURIOSIDADES, RIO NEGRO!
O rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do rio
Amazonas, na Amazônia
É o sétimo maior rio do mundo em volume de água. Tem sua
origem entre as bacias do rio Orinoco e Amazônica.
Após passar por Manaus, une-se ao rio Solimões e, a partir dessa
união, este último passa a chamar-se rio Amazonas.

POR QUE AS ÁGUAS DO RIO NEGRO SÃO
ESCURAS?
Porque são tingidas por ácidos liberados nos processos de
decomposição de sedimentos orgânicos – que é o que não falta
na floresta. Ao longo de seus 1 700 quilômetros, o Negro recebe
naturalmente uma grande quantidade de restos de folhas,
arbustos e troncos. No leito do rio, esses sedimentos são
dissolvidos e decompostos. Nesse processo, ocorre a liberação
de ácidos que dão à água aquela cor de chá. Outro fator
importante é a idade avançada do terreno na região. O Negro
corre em uma área rochosa, de formação geológica muito antiga.

Por isso, sua passagem não provoca a erosão das margens –
como ocorre com outro grande rio amazônico, o Solimões –
impedindo que assuma cor barrenta. No encontro entre esses
dois rios, que se juntam para formar o Amazonas, o contraste
fica evidente: ao longo de 6 quilômetros, as águas escuras do
Negro correm ao lado do caudal marrom do Solimões, fenômeno
conhecido como “encontro das águas”.

POR QUE NESSE RIO NÃO É OBSERVADA A
PRESENÇA DE MOSQUITOS E INSETOS?
Devido a acidez da água. Quanto maior a acidez, mais difícil é
para os mosquitos se reproduzirem. Esse fato, que poderia ser
um inconveniente, torna os passeios e hospedagens nos hotéis
ribeirinhos muito mais agradáveis, diferentemente de outros
destinos de rios e praias, aonde é quase impossível fazer eventos
ao ar livre devido aos insetos.

CICLOS DE CHEIA E SECA
Basicamente, a região amazônica conta com apenas duas
estações, ciclos conhecidos por cheia e seca.

Todo ano, com o degelo nos Andes e a estação das chuvas na
região Amazônica, o nível do rio sobe vários metros, alcançando
sua máxima entre os meses de junho e julho. O pico coincide
com o "verão amazônico". O nível do rio abaixa até meados de
novembro, quando novamente inicia o ciclo da cheia.
Este fenômeno é muito especial, pois permite que durante o ano
inteiro seja possível experimentar diferentes possibilidades para
a realização de eventos, sejam diretamente junto aos hotéis e
margens dos rios ou praias de areia branca aonde podem ser
montados os mais diversos cenários, com um apelo mais exótico
e uma excelente infraestrutura.

ACESSO AOS LOCAIS PARA O DESTINATION
WEDDING
Como os casamentos são planejados com bastante antecedência,
é possível reservar voos partindo das principais cidades do Brasil
até Manaus de forma que a viajem seja curta e os horários bem
razoáveis.
Após passar uma noite em Manaus, é possível acessar os hotéis
aonde serão realizados os eventos, via terrestre, através de
estradas recentemente restauradas e de alta qualidade, ou
barcos, desde os mais típicos e regionais, alguns com
características de uma “casa flutuante”, com todo o conforto e
comodidade, até grandes “yatchs” encontrados nos destinos
mais sofisticados em qualquer região do planeta.

OS HOTÉIS
Atualmente a Amazônia também conta com hotéis e pousadas
que nada deixam a dever aos de nível internacional, desde hotéis
“boutique”, rústicos e modernos, até grandes cadeias de turismo
internacionais.

EXPERIÊNCIA DWA
A Experiência DWA (Destination Wedding Amazônia) começa
com a chegada em Manaus, aonde os noivos e convidados são
recepcionados por transfers para um Hotel Boutique bem
aprazível no centro histórico da cidade.
A hospedagem tem a duração de uma noite aonde poderá ser
realizado um almoço, happy hour e um jantar de pre
comemoração para todos os convidados. Parentes e amigos que
não se conheçam terão a oportunidade de se encontrar,
descontrair e “quebrar o gelo” do primeiro encontro.
Na manhã seguinte, após o café e dependendo da época do ano,
todos seguirão de barco ou via terrestre para um hotel DWA,
escolhido para ser a sede da cerimônia e da festa, situado nas
margens do Rio Negro, aonde poderão optar por passar o dia

relaxando, ou fazendo algum passeio pelo rio e conhecer as
maravilhas do local.

CASAMENTO E RECEPÇÃO
O casamento e a recepção, serão realizados no 3º dia,
começando à tarde, preferencialmente de frente para um dos
mais lindos cenários e pôr do sol do planeta.

AMAZÔNIA EXPERT
Toda a organização e administração dos eventos do Destination
Wedding Amazônia será realizado pela Amazônia Expert, uma
empresa especializada em viagens pelo território amazônico que,
juntamente com a sua rede de parceiros locais é expert em
promover experiências únicas, com total conforto e
infraestrutura.
A Amazônia Expert tem acordo com os melhores hotéis em
Manaus e também na selva Amazônica.
Conta também com uma seleção rigorosa de barcos para
explorar esta região única no planeta! Barcos inteligentes,
cabines com total conforto, banheiro privativo e ar
condicionado. Infraestrutura de cozinha, capaz de prover toda a

alimentação para os passageiros e áreas de convivência bastante
agradáveis.

