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1-30 stanowiska zaznaczone na mapie: 

 

 



15.04 – Manaus: zaokrętowanie na statku Iracema (brzeg Rio Negro przy hotelu Tropical 1.) – 

ujście Rio Negro do Solimoes – w górę Solimoes kanałem (korytem) Xiborena do Igarape 

(=mały dopływ w czasie wezbrania zalany i zmieniający się w żeglowne koryto rzeczne, 

skrót) Xiboreninha – nocna (początek 21:00) eksploracja lasu várzea korytem Xiboreninha 

2. 

16.04 – Solimoes: koryto Xiboreninha – koryta Mamori: między koronami zalanego lasy 

równikowego wokół jeziora Janauacá (3. kwiat Gustavia pulchra) – wioska Kabokli w 

regionie Janauacá – zbiory manioku – postój w Miuá (4. połowy nietoperzy) – nocna 

(początek 21:00) eksploracja fragmentów lasu várzea w regionie Janauacá (kraina 

leniwców) 

17.04 – wioska Igarape Preto (5. rolnictwo w tropikach) – kanałem wyciętym w zaroślach 

gigantycznych roślin Montrichardia do Enchanted Lake – Solimoes(6.) – miasto 

Manacapuru stopniowo zalewane przez wzbierające wody Solimoes 

18.04 – rozlewiska Mari-mari (7. łąki hiacyntów) – kanałem do Piranha w zatopionym lesie várzea 

(8. wyjce) – korytem Paraná do Anamã do źródeł Caapiranga (9.) – ich nocna eksploracja 

(początek 21:00)  

19.04. – eksploracja źródeł koryta Anta – poszukiwania wiktorii królewskiej w sąsiedztwie jeziora 

Jacaré (10.) – wąskim korytem (skrót funkcjonujący tylko podczas wezbrania) do jeziora 

Arara (11. delfiny) – nocna eksploracja z łodzi wybrzeża jeziora Arara (początek 21:00) 

20.04. – Ananás Coast (12.) zalane starorzecza, połowy piranii – zatapiane miasto Anamã (13.) – 

Solimoes – w dół rzeki w kierunku Manaus 

21.04. – spotkanie dwóch rzek: Solimoes – Rio Negro (14.) – zwiedzanie Manaus (15. pływający 

port, hale targowe, opera) – Rio Negro do Tatu Narrows (16.) - rzeka Pagodão – nocna 

eksploracja z łodzi (początek 21:00, 17. leniwce), zejście na ląd 

22.04. – rzeka Pagodão (17.) – pierwsze wyjście na ląd: las tierra firma - jezioro Jaradá (18.) - 

Campina Forest – kolacja na lądzie 

23.04. – jezioro Jaradá (18.) – Igarapé Caichoeira (19. anaconda) – rezerwat biologiczny Do 

Veiras - Três Bocas (20. papugi) – nocna eksploracja z łodzi 

24.04. – Três Bocas (20. papugi, małpy) – lot nad Parkiem Narodowym Avavilhanas (archipelag 

wysp na Rio Negro) deszczowy dzień w Novo Airão (21.): miasto delfinów różowych) 

25.04. – ekspedycja rzeką Aturiá i jej dopływu da Serinha (22. wodospady, kras w piaskowcach, 

mrówki parasolowe) – piknik nad wodospadami (23.)  

26.04. – poszukiwanie lilii wodnych w ujściu rzeki Jauaperi (24.) – przystań Parana de Floresta – 

poszukiwania Harpy Eagle - przejście Água Boa (papugi) – nocna eksploracja z łodzi w 

okolicach jeziora Curiru - las igapo (początek 21:00, 25.) 

27.04. – jeziora Curiru (25.) – ekspedycja w poszukiwaniu wyjców – wioska przy ujściu Rio Branco 

– Rio Negro - ujście rzeki Jau (26. Park Narodowy) – nocna eksploracja z łodzi w okolicach 

jeziora Barro Branco - las igapo (27.) 

28.04. – Rio Negro - eksploracja archipelagu Avavilhanas – wyspy Camaleão (28.) – postój przy 

plaży Praia Grande (29. mecz piłki nożnej i połowy ryb w Rio Grande) 



29.04. – Rio Negro - wizyta w wiosce indiańskiej Tupé (30.) – wyokrętowanie w Manaus (1. 
Tropical Hotel) – opera “Purytanie” Belliniego 

30.04. – Manaus – samochodem wzdłuż Amazonki – Rio Preto da Eva – Novo Remanso – 
Manaus  

  

  

Podstawowe informacje  

Statek – B/M Iracema  

Silnik – MWM 250hp diesel  

Czas płyniecia – 126.5h  

Trasa – 812.5 Nautical miles  

Średnia prędkość – 8,68 kts  

Zużycie paliwa – 3845L Diesel  

Liczba pasażerów – 24  
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