SERVIÇOS REGULARES

• C H A PA DA D O S V E A D E I R O S & J A L A PÃO •
8 dias | 7 noites
• F E VE R E IR O A DEZ EMBRO DE 2021 •
DIA 1 - Domingo
BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO
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. Chegada na
cidade e acomodação na pousada escolhida. Pernoite em Alto
Paraíso.
DIA 2 - Segunda-feira
ALTO PARAÍSO (VALE DA LUA / ALMÉCEGAS)
Após o café da manhã, traslado de 35km 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. Na parte da tarde, na Fazenda São Bento,
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. Retorno / almoço tardio. Pernoite em Alto
Paraíso.
DIA 3 - Terça-feira
ALTO PARAÍSO / CALUNGA / SANTA BÁRBARA / CAVALCANTE
Após o café da manhã, saíremos com destino ao município
de Cavalcante, no caminho, faremos parada para avistarmos
a Cachoeira do Poço Encantado que fica à beira da rodovia.
Seguiremos para o Povoado do Engenho no Território dos
Calungas (antigo Quilombola). Faremos mais uma parada para
contemplar a Cachoeira Ave Maria, as margens da rodovia. Já
no Quilombola, visitaremos a Cachoeira de Santa Bárbara, que
cai formando uma bela cachoeira de 35m dando origem a uma
belíssima piscina de águas verdes esmeralda. Excelente para
banho. Trilha de 5 km ida e volta: Grau de dificuldade: médio
leve. Lanche incluso. Retorno / almoço tardio na casa de um
dos componentes do vilarejo ou na cidade. No final da tarde
chegaremos na pousada. Pernoite em Cavalcante.
Trecho percorrido no total de aproximadamente 160km.
DIA 4 - Quarta-feira
CAVALCANTE / CAVERNA DE ANGÉLICA / TERRA RONCA
Após o café da manhã, deixaremos a Chapada para seguirmos
para um dos maiores complexos de cavernas do país. Faremos
uma parada para visitarmos a Caverna de Angélica, caverna de

fácil acesso, com trilha levíssima. No Parque Estadual de Terra
Ronca, visitaremos a Caverna de Terra Ronca, que dá nome ao
Parque Estadual, é a maior e uma das cavernas mais visitadas
do Parque. Sua entrada tem cerca de 90 metros de altura.
Ela recebeu este nome devido às trepidações que ocorrem
na formação rochosa, basicamente composta por calcário,
produzindo ecos no interior da caverna. Percurso de 2 km no
interior da caverna onde encontraremos diversas formações de
espeleotemas de tamanhos surpreendentes. Lanche incluso.
Chegada na pousada São Mateus. Acomodação na pousada /
jantar. Pernoite em Terra Ronca.
Trecho percorrido no total de aproximadamente 230km.
DIA 5 - Quinta-feira
TERRA RONCA / AZUIS / MATEIROS
Após o café da manhã sairemos rumo ao Jalapão. Por volta
do meio-dia chegaremos ao município de Aurora-TO, à beira
da rodovia, visitaremos o Rio Azuis, este aparece no Guiness
Book como o menor Rio do Mundo com 147m, uma bela piscina
de águas azul celeste, que brota no pé de uma montanha,
excelente para banho. Após um banho refrescante, seguiremos
nosso trecho passando por serras e vales, fantásticos, parada
para contemplação na Garganta. Lanche incluso. No início da
noite chegaremos a Mateiros já no Jalapão. Acomodação na
pousada / jantar. Pernoite em Mateiros.
Trecho percorrido no total de aproximadamente 500km.

DIA 6 - Sexta-feira
MATEIROS (CACHOEIRA DO FORMIGA / FERVEDOURO /
MUMBUCA / DUNAS)
Após o café da manhã, visitaremos a Cachoeira do Formiga;
ainda neste mesmo dia, iremos conhecer também o Fervedouro,
uma boa pausa para um banho refrescante nas águas do
fervedouro, onde as águas brotam em meio ao solo formando
uma enorme ducha de baixo pra cima, fabuloso. No período
do final da tarde, visitaremos o Povoado do Mumbuca (berço
do capim dourado). No final do dia, visitaremos as Dunas, o
principal cartão postal do Jalapão, dependendo do momento,
podemos contemplar um belo pôr do sol no local. Retorno para
Mateiros / almoço tardio. Pernoite em Mateiros.
Trecho percorrido no total de aproximadamente 110km.
DIA 7 - Sábado
MATEIROS / CACHOEIRA DA VELHA / SUSSUAPARA /
PONTE ALTA
Início do dia, já com a bagagem no carro, nosso passeio
continua. Saíremos em direção a Ponte Alta fazendo os
passeios: Cachoeira da Velha, uma das mais lindas cachoeiras
do Jalapão. Canion Sussuapara, uma das mais impressionantes
paisagens do Jalapão. No final da tarde iremos seguir sentido a
Ponte Alta, onde chegaremos no final do dia. Jantar e pernoite
em Ponta Alta.
Trecho percorrido no total de aproximadamente 280km.
DIA 8 - Domingo
PONTE ALTA / AEROPORTO DE PALMAS
Café da manhã na pousada. Por volta das 08h30, traslado para
o aeroporto de Palmas. Chegada prevista em Palmas por volta
das 11h30.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
ALTO PARAÍSO • Casa Rosa ou Recanto da Grande Paz
CAVALCANTE • Vale das Araras ou Manacá
TERRA RONCA • Pousada São Mateus
MATEIROS • Panela de Ferro ou Buritis
PONTE ALTA • Vereda das Águas ou Águas do Jalapão
DUPLO

A partir de R$ 8.747,00

TRIPLO

A partir de R$ 8.094,00

QUÁDRUPLO

A partir de R$ 7.400,00

SINGLE

A partir de R$ 9.638,00

CRIANÇA

A partir de R$ 4.722,00

*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 desde Brasília, por todo roteiro até Palmas, em veículo
4x4;
• 2 diárias em pousada com café da manhã em Alto Paraíso;
• 1 diária em pousada com café da manhã em Cavalcante;
• 1 diária em pousada com café da manhã em Terra Ronca;
• 2 diárias em pousada com café da manhã em Mateiros;
• 1 diária em pouada com café da manhã em Ponte Alta;
• 6 refeições (almoços ou jantares);
• 6 lanches de trilha por adulto;
• Ingressos nos atrativos citados no roteiro
• 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.
• Saída para os passeios com o mínimo de 02 pessoas, serviços em
grupo regular
• As atividades descritas opcionais dependem exclusivamente da
disponibilidade dos fornecedores
•

• 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

