SERVIÇOS REGULARES

• PIRENÓPOLIS & SEUS ENTORNOS •
5 dias | 4 noites
• MA R ÇO A DEZ EMBRO DE 2021 •
DIA 1
BRASÍLIA / PIRENÓPOLIS
Recepção no Aeroporto de Brasília até as 12h00. Transfer
Brasília - Pirenópolis (150 Km). Almoço de boas vindas em
restaurante típico. Check-in na pousada escolhida. City Tour
histórico cultural.
DIA 2
RPPN VARGEM GRANDE / PARQUE DOS PIRENEUS
Após café da manhã na pousada, subiremos a Serra dos
Pireneus pela estrada Parque, 20 Km em estrada de terra,
nossa primeira parada é o mirante do ventilador, a 1.100m de
altitude, linda vista da cidade de Pirenópolis e os morros que a
circundam, seguimos para a RPPN Vargem Grande, Caminhada
de 4 Km, ida e volta, trilhas entre veredas, campos e matas
de cerrado no local 03 cachoeiras e várias piscinas naturais
de águas cristalinas, para banhos. Após, vamos para o Parque
dos Pireneus, caminhadas em cerrado de altitude, veredas e
formações rochosas com milhões de anos. Finalizamos o dia a
1.400 m de altitude no segundo pico mais alto do centro oeste.
DIA 3
CACHOEIRA DO ROSÁRIO
Este dia visitaremos a bacia do ribeirão Araras na Serra da
Água Limpa. No local, as trilhas em meio cerrado rupestre com
exuberantes paredões de quartzito, passa por Cânions, mata
ciliar, a cachoeira do Rosário despenca de um paredão de 40
m, formando piscinas de águas verdes cristalinas. Almoço no
local, comida rural feita no fogão a lenha. Trilha de 1,5 Km, total,
com dificuldade média.
DIA 4
RPPN SANTUÁRIO VAGAFOGO / RETORNO
Este dia visitaremos o atrativo que é exemplo de turismo
sustentável e no trabalho de extrativismo com frutos e frutas
do cerrado, caminhadas em mata primaria de cerrado com
árvores centenárias, passaremos por vários Jatobás, Jequitibás
e outras arvores gigantes do cerrado, até chegarmos ao
fabuloso Jatobá de 400 anos, denominado MÃE da FLORESTA,
momento para desfrutarmos do verdadeiro BANHO de
FLORESTA, as trilhas passam por trechos de garimpo de ouro
datadas do século XVIII, temos piscinas naturais e pequenas
cachoeiras para banhos, o atrativo oferece gazebo, redário
para um bom descanso, após caminhada vamos degustar o
Brunch, com mais de 60 itens elaborados na própria fazenda.
Check out, marcar voo para após as 18h00.

OPCIONAL - Circuito de Aventura no VAGAFOGO, Arvorismo,
Tirolesa, Rapel e Pêndulo.
DIA 5
FAZENDA BONSUCESSO / RETORNO
Após café na pousada, faremos um deslocamento de 5 km em
estrada de terra para visitarmos o complexo de 6 cachoeiras da
fazenda Bonsucesso, caminhadas em trilhas com calçamento
feito pelos escravos no século XVIII, trechos da estrada do
Norte, que ligava Pirenópolis até Salvador na Bahia. Almoço de
despedidas na cidade. Check out as 13h00, transfer Pirenópolis
- Brasília. Marcar voo para após as 18h00.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
PIRENÓPOLIS • Canto do Sabiá - Turística (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

A partir de
R$ 3.058,00

A partir de
R$ 2.536,00

A partir de
R$ 2.224,00

A partir de
R$ 1.321,00

* Válido de fevereiro a dezembro, exceto férias escolares e
feriados prolongados
* Crianças de 06 a 10 anos, acompanhada dos país no mesmo
quarto.

•

VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
PIRENÓPOLIS • Pouso do Frade - Turística (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

A partir de
R$ 3.376,00

A partir de
R$ 3.050,00

A partir de
R$ 2.426,00

A partir de
R$ 1.454,00

* Válido de fevereiro a dezembro, exceto férias escolares e
feriados prolongados
* Crianças de 06 a 10 anos, acompanhada dos país no mesmo
quarto.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
PIRENÓPOLIS • Pouso do Sô Vigário - Turística (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

A partir de
R$ 3.690,00

A partir de
R$ 3.088,00

A partir de
R$ 2.562,00

A partir de
R$ 1.686,00

* Válido de fevereiro a dezembro, exceto férias escolares e
feriados prolongados
* Crianças de 06 a 10 anos, acompanhada dos país no mesmo
quarto.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
PIRENÓPOLIS • Pousada Villa Bia - Superior (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

A partir de
R$ 3.930,00

A partir de
R$ 3.434,00

A partir de
R$ 2.824,00

A partir de
R$ 1.766,00

* HOSPEDAGEM NA POUSADA VILLA BIA – BLOCO AZUL
* Válido de fevereiro a dezembro, exceto férias escolares e
feriados prolongados
* Crianças de 06 a 10 anos, acompanhada dos país no mesmo
quarto.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
PIRENÓPOLIS • Pousada Casa Grande - Superior (ou similar)
INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

CRIANÇA

A partir de
R$ 4.738,00

A partir de
R$ 3.842,00

A partir de
R$ 2.291,00

A partir de
R$ 1.882,00

* HOSPEDAGEM NA POUSADA CASA GRANDE - CHALÉ
* Válido de fevereiro a dezembro, exceto férias escolares e
feriados prolongados
* Crianças de 06 a 10 anos, acompanhada dos país no mesmo
quarto.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• 04 Pernoites na pousada escolhida.
• Transfer Brasília - Pirenópolis - Brasília.
• Transporte para os passeios ecológicos;
• Assistência de Guia Local credenciado
• 04 cafés da manhã, como descrito no roteiro.
• 04 almoços, como descrito no roteiro
• Brunch na RPPN Vagafogo
• Taxa dos atrativos naturais;
• Taxa dos Museus
• Passeios descritos no roteiro.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Refeições não mencionadas como inclusas;
• Bebidas alcoólicas,
• 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 programação acima pode sofrer alterações devido a fatores
climáticos, de acesso, ou outros que possam interferir na segurança
ou bem estar dos viajantes;
• Nossos carros são 4 portas, bancos de couro e Ar condicionado;
Vans com ar condicionado, bancos Individuais, reclináveis,
capacidade 14 poltronas;
• Acompanhamento de guia local idioma português credenciado;
• As tarifas foram cotizadas em apartamentos, single, duplos e
triplos;
• Pacotes com Transfer privativo: O veículo estará à
disposição
dos
clientes
já
aguardando
no
Aeroporto
e o tipo de veículo é conforme o número de pessoas.
• Pacotes com Transfer regular são realizados em Vans
(compartilhado com outros clientes).
• Horários fixos pré-estabelecidos saindo do Aeroporto de Brasília /
Goiânia deixando os clientes nas Pousadas em Pirenópolis.
• O Retorno será feito da mesma forma, passando nas pousadas e
retornando para o Aeroporto de Brasília / Goiânia.

• 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.

