
 
Não é possível exibir esta imagem no momento.

Serra do Cipó – Carnaval Light – 5 dias  
Saída: 10 a 14/02/18 

 1º Dia - Origem / Belo Horizonte - Serra do Cipó 
Desembarque na parte da manhã no Aeroporto de Confins, traslado até a Serra do Cipó (75 km – 90 minutos), com passeio 
de caiaques e stand up paddle no rio Cipó, traslado até o Balneário Zareia, onde navegaremos pelo Rio Cipó em passeio 
contemplativo da fauna e flora ribeirinha, em percurso de 03 km ida e volta até a Prainha, com pausa para descanso e prática 
de stand up paddle (prancha de remo em pé), retornando para banhos refrescantes no poço da mais famosa cachoeira da 
Serra do Cipó, Cachoeira Grande, além de outros menores. Retorno para refeição tardia e check in na Pousada Ecovip 
escolhida. 
Observação: Necessário chegada no máximo até 10hs. 
 
 2º Dia - Serra do Cipó 
09:00hs – Off road tabuleiro por cima - O mais sensacional deslocamento 4x4 pela crista da Serra do Espinhaço, com 
paisagens cinematográficas das serranias e campos rupestres, mais caminhada de 07 km ida e volta até o topo da mais alta 
cachoeira de MG, com 273 metros de queda d’água e eleita por revista especializada como a mais bonita cachoeira do Brasil. 
Retorno com refeição tardia e noite livre.  
Nível médio de dificuldade com duração de 10hs.  
 
 3º Dia - Serra do Cipó 
09:00hs – Off road Lapinha da Serra - Uma viagem no tempo até um bucólico vilarejo entre montanhas, margeado por uma 
linda lagoa azul, onde iremos de barco a vara até pinturas rupestres datadas de 7.000 anos, retornando para uma pequena 
caminhada até o mirante e banho refrescante na cachoeira do Rapel. Retorno com deliciosa refeição no fogão a lenha e noite 
livre.  
Nível de dificuldade fácil e duração de 08hs. 
 
 4º Dia - Serra do Cipó 
09:00hs – Land tour Cachoeiras da Caverna e Serra Morena - Traslado até a região do Vau da Lagoa para  aproveitarmos vários 
poços e quedas d’água em dois balneários na região, onde paisagens belíssimas e várias cachoeiras, entre pequenas 
caminhadas, vão nos brindar com uma espetacular aventura! Retorno com refeição tardia e noite livre.  
Nível fácil e duração de 06hs.  
 
 5º Dia - Serra do Cipó - Belo Horizonte / Origem 
09:00hs – Quadriciclos Lapa da Sucupira - Sinta toda a emoção e liberdade do vento no rosto em um passeio rico em 
informações do cerrado, com pausa para apreciarmos pinturas rupestres datadas de 7.000 anos, mais um delicioso e 
refrescante banho na Lapa do Rio Parauninha.  
Nível fácil, 35km de percurso e duração 3hs. 
Retorno para check out e refeição tardia já a caminho do aeroporto. Recomendamos voos após as 19:00hs. 
 
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS 
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

 

INCLUI: Traslado in/out Confins – Serra do Cipó; Traslados locais; 04 diárias com café da manhã nas Pousadas ECOVIP (Flôr de 
Pequi, Pantanal da Serra ou Bella Vista); Ingressos dos atrativos visitados; Condutores especializados com formação em primeiros 
socorros e relevantes informações sobre a fauna, flora, geomorfologia, história e estórias da Serra do Cipó; 03 lanches de trilha e 05 
refeições; Aluguel dos equipamentos (canoagem e quadriciclos). Assistência de viagem Travel Ace. 
NÃO INCLUI: Passagem aérea.  


