SERVIÇOS REGULARES

• O M E L H O R DA C H A PA DA D O S V E A D E I R O S •
8 dias | 7 noites
• F E VE R E IR O A DEZ EMBRO DE 2021 •
DIA 1 - Domingo
BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO / SÃO JORGE
Embarque com destino à Brasília. Chegada no Aeroporto
Internacional de Brasília e recepção. Por volta das 13h30 traslado de 230km até a cidade de Alto Paraíso, após chegar
na cidade, saíremos com destino à Vila de São Jorge com mais
36km pela Estrada Parque, onde faremos uma parada para
contemplarmos o Morro do Buracão, Morro da Baleia e o Jardim
de Maytréa - cartões postais da região (caso não consigamos
contemplar estes cartões postais neste dia, faremos no 4º dia
– quarta-feira ao final do dia). Chegada na Vila de São Jorge /
acomodação na pousada escolhida.
DIA 2 - Segunda-feira
SÃO JORGE (CACHOEIRA DO RIO SEGREDO / VALE DA LUA)
Após o café da manhã, deslocamento de 18km até a Fazenda
do Sr. Claro, onde faremos uma trilha de 6km ida e volta
atravessando por diversas vezes o Rio São Miguel e o Rio
que dá nome ao atrativo, pra chegarmos até a Cachoeira do
Segredo que despenca da famosa Serra do Segredo, por 130m,
formando uma linda cortina de água e dando origem a uma
belíssima piscina ótima para um mergulho refrescante. Grau de
dificuldade: pesado. Lanche de trilha incluído. No período da
tarde, deslocamento de 20km até o Vale da Lua. O atrativo
mais visitado da Chapada. O Rio São Miguel percorre um trecho
de cerca de 1 km entre rochas esculpidas pelas águas durante
milhares de anos, formando piscinas, e inúmeras duchas, pausa
para banho refrescante em suas águas cristalinas. Caminhada
de 1,2km ida e volta. Grau de dificuldade: leve. Retorno / almoço
tardio. Pernoite.
DIA 3 - Terça-feira
SÃO JORGE (CÂNION DO RIO PRETO / CARIOQUINHAS)
Após o café da manhã, começaremos nossa caminhada a partir
da pousada, com destino ao Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros. Neste dia visitaremos o Cânion do Rio Preto,
garganta de pedras por onde escorrem as águas do Rio Preto,
que param formando poços de até 20 metros de profundidade.
Parada para se refrescar. No período da tarde ali próximo,
seguiremos para as cachoeiras das Carioquinhas, uma linda
queda que cai espalhando-se em forma de anel com mais de
20m de largura. Total de caminhada: 12km - ida e volta. Grau de
dificuldade: médio pesado. Lanche de trilha incluído. Retorno /
almoço tardio. Pernoite.

DIA 4 - Quarta-feira
SÃO JORGE / SALTOS DO RIO PRETO / ALTO PARAÍSO
Após o café da manhã, trilharemos a partir da pousada até
o Parque Nacional, neste dia, visitaremos os Saltos do Rio
Preto (120m) e a Cachoeira do Garimpão de 80m. Foram os
primeiros atrativos a serem visitados na Chapada na década
de 80 (cartão postal). Hoje um dos mais procurados pelos
visitantes. Caminhada de 12km ida e volta por antigas trilhas
usadas por garimpeiros na época de exploração do cristal na
região, passaremos por alguns destes garimpos desativados.
Grau de dificuldade: médio pesado. Lanche incluso. Retorno /
almoço tardio. No final do dia, traslado de 36km de São Jorge
a Alto Paraíso / acomodação na pousada escolhida.
DIA 5 - Quinta-feira
ALTO PARAÍSO (ALMÉCEGAS / CACHOEIRA SÃO BENTO)
Após o café da manhã, deslocamento de 15km até a Fazenda
São Bento, onde visitaremos as Cachoeiras: Almécegas I,
Almécegas II. Duas quedas exuberantes, uma delas de grande
porte e beleza, estas dão origem a piscinas excelentes para
banho e descanso. Caminhada de 3km - ida e volta. Grau de
dificuldade: médio leve. Lanche incluso. No período da tarde,
na fazenda, visitaremos a Cachoeira de São Bento. Um dos
pontos mais visitados da Chapada. Possui um ótimo poço para
mergulho e natação, onde se costuma promover campeonatos
nacionais de Pólo Aquático em águas correntes. Grau de
dificuldade: Levíssimo. Retorno / almoço tardio. Pernoite.

DIA 6 - Sexta-feira
ALTO PARAÍSO (CATARATAS DO RIO DOS COUROS)
Após o café da manhã, saíremos com direção a serra de São
Vicente. Deslocamento de 53km, onde estão localizadas as
Cataratas dos Couros. Este é um trecho do Rio dos Couros em
área particular – um dos mais impressionantes complexos, com
várias cachoeiras, quedas, corredeiras e maravilhosos poços
para natação. Essa formidável sucessão de quedas com nomes
tais como “Muralha, Franja, Bujão e Parafuso”. Cerca de 2km de
caminhada, margeando o Rio dos Couros. Grau de dificuldade:
médio. Paradas para banho e lanche de trilha nas cachoeiras,
incluído. Retorno / almoço tardio. Pernoite.
DIA 7 - Sábado
ALTO PARAÍSO (SERTÃO ZEN OU ANJOS E ARCANJOS)
Opcional Santa Bárbara
Opção I - Para os mais dispostos, deslocamento de 5km.
Um belo passeio com início da caminhada, subindo a Serra
da Baliza, pelas campinas encobertas com uma exótica
vegetação de cerrado de altitude, até as beiras da Serra Geral
do Paranã, a 300m de altura com uma vista estupenda da
Cidade, Vale do Moinho e Pouso Alto - o ponto mais alto da
Chapada (1676m). O destino final é uma cachoeira com cerca
de 150m, em queda positiva e um belo mirante do Vale dos
macacos, parada para banho na Cachoeira do banho Inca,
no córrego Ferreirinha (Nascente do Rio Macaco). 18km de
caminhada ida e volta. Grau de dificuldade: pesado.
Opção II - Aos que quiserem uma caminhada tranquila –
Visitaremos o Parque Solárion onde ficam as cachoeiras dos
Anjos e Arcanjos, deslocamento de 14km. As cachoeiras saltam
em paredões de pedras, formando belas piscinas, excelentes
para banhos, o atrativo encontra-se no Povoado do Moinho,
vilarejo histórico da região. Caminhada de 3,2km ida e volta.
Grau de dificuldade: médio. Lanche incluso. Retorno / almoço
tardio.
Opcional troca de passeios - Calungas / Cachoeira de
Santa Bárbara - Deslocamento de 130km até o Povoado
do Engenho, localizado no Sítio Histórico e Patrimônio
Cultural Calunga. Visitaremos a Cachoeira de Santa Bárbara,
Cachoeiras de águas cristalinas formando belas piscinas de
águas verde esmeralda, excelentes para banho refrescante.
Estão localizadas na região conhecida como Calha Norte da
Chapada, no Território dos Calungas. Trilha de 5 km ida e volta:
Grau de dificuldade: médio. (valor adicional e disponibilidade
sob consulta).
DIA 8 - Domingo
ALTO PARAÍSO / BRASÍLIA
Café da manhã e manhã livre. Almoço às 13h. Por volta das
14h, retorno para Brasília. Chegada prevista em Brasília por
volta das 17h.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
SÃO JORGE • Pousada Trilha Violeta
ALTO PARAÍSO • Pousada dos Guias
DUPLO

A partir de R$ 3.800,00

TRIPLO

-

QUÁDRUPLO

-

SINGLE

A partir de R$ 4.442,00

CRIANÇA

-

SÃO JORGE • Pousada Cristal da Terra
ALTO PARAÍSO • Pousada dos Guias
DUPLO

A partir de R$ 3.883,00

TRIPLO

A partir de R$ 3.883,00

QUÁDRUPLO

A partir de R$ 3.883,00

SINGLE

A partir de R$ 4.650,00

CRIANÇA

A partir de R$ 2.869,00

SÃO JORGE • Pousada Mundo dha Lua
ALTO PARAÍSO • Pousada dos Guias
DUPLO

A partir de R$ 3.939,00

TRIPLO

A partir de R$ 3.842,00

QUÁDRUPLO

-

SINGLE

A partir de R$ 4.858,00

CRIANÇA

A partir de R$ 2.967,00

SÃO JORGE • Pousada Casa das Flores
ALTO PARAÍSO • Recanto da Grande Paz (standard)
DUPLO

A partir de R$ 4.357,00

TRIPLO

A partir de R$ 4.232,00

QUÁDRUPLO

-

SINGLE

A partir de R$ 5.553,00

CRIANÇA

A partir de R$ 3.268,00

SÃO JORGE • Baguá
ALTO PARAÍSO • Recanto da Grande Paz (superior)
DUPLO

A partir de R$ 5.379,00

TRIPLO

A partir de R$ 5.268,00

QUÁDRUPLO

A partir de R$ 5.171,00

SINGLE

A partir de R$ 7.150,00

CRIANÇA

A partir de R$ 3.951,00

SÃO JORGE • Baguá
ALTO PARAÍSO • Pousada Maya (luxo)
DUPLO

A partir de R$ 6.501,00

TRIPLO

A partir de R$ 6.404,00

QUÁDRUPLO

-

SINGLE

A partir de R$ 9.503,00

CRIANÇA

-

*Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio, válidos
para baixa temporada 2021 (Fevereiro à Dezembro, exceto
feriados prolongados e férias escolares)
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Traslado Brasília/Alto Paraíso/Brasília
• Transporte local para os passeios
• 3 diárias em pousada com café da manhã na Vila São Jorge
• 4 diárias em pousada com café da manhã em Alto Paraíso
• 7 refeições
• 6 lanches de trilha por adulto
• Ingressos nos atrativos
• Guias especializados e credenciados (um guia até 10 pessoas)
• Passeios conforme roteiro
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Despesas de caráter pessoal
• Gorjetas
• Maleteiros
• Seguro Viagem
• Qualquer outro item que não esteja mencionado acima

FORMA DE PAGAMENTO
30% de entrada + 05x no cartão de crédito ou boleto bancário
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• A ordem dos passeios não será necessariamente conforme descrito
acima.
• A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores
climáticos, de acesso, ou outros que possam interferir na segurança
ou bem estar dos viajantes.
• Criança – de 2 a 8 anos acompanhada por dois adultos no memo
quarto.
• Atividades de aventura: (Tirolesa ou Rappel mínimo 6 pessoas)
• Saída para os passeios com o mínimo de 02 pessoas, serviços em
grupo regular
• As atividades descritas opcionais dependem exclusivamente da
disponibilidade dos fornecedores
Atividades de aventura opcionais não inclusas (sob consulta):
*Batismo de Rappel na cachoeira com 40m. de altura, descida
totalmente controlada pelos instrutores.
*Tirolesa Vôo do Gavião, na Fazenda São Bento com 850m, uma das
maiores do Brasil.
•

• Para documentacão, preços atualizados, condições de
cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio. Disponibilidade mediante ato da reserva.
•
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

