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Jalapão 7 dias - SAÍDAS DIÁRIAS
 1º Dia - Origem / Palmas
Embarque com destino a Palmas. Recepção no Aeroporto e transfer para a hospedagem em Palmas.
 2º Dia - Palmas - Ponte Alta
08:00hs – Saída de Palmas com destino a Taquaruçu. Chegada em Taquaruçu (visita às cachoeiras Roncadeira e Escorréga
Macaco). Continuação para Ponte Alta. Parada para almoço (incluso). Continuação para conhecer a Cachoeira Sussuapara,
Morro da Cruz e Morro da Pedra Furada, onde apreciaremos o pôr do sol. Chegada e acomodação na Pousada. Jantar incluso.
 3º Dia – Ponte Alta - Mateiros
08:00hs – Saída com destino a Cachoeira da Velha e Prainha do Rio Novo, onde faremos o picnic do cerrado (suco, frutas,
sanduíche, barra de cereais, chocolate, água gelada e um elemento surpresa típico do cerrado). Continuação com destino às
Dunas onde apreciaremos o pôr do sol, considerado um dos mais belos do Jalapão. Continuação para Mateiros e acomodação
na Pousada. Jantar incluso.
 4º Dia – Mateiros
Dia dedicado a conhecer o fervedouro dos Buritis, Buritizinho, Praia do Formiga e a Cachoeira da Formiga, piscina natural com
água cristalina, para muitos o melhor atrativo do Jalapão. Almoço incluso. Retorno e pernoite em Mateiros. Jantar incluso.
 5º Dia – Mateiros - São Félix
08:00hs – Saída de Mateiros com destino ao Fervedouro do Ceiça e visita ao povoado Mumbuca, berço do artesanato feito de
capim dourado. Parada para almoço (incluso). Continuação e visita no caminho ao Povoado do Prata e Fervedouro Bela Vista.
Chegada no Ecolodge Catedral do Jalapão em São Félix. Jantar incluso.
 6º Dia – São Félix - Palmas
Tempo livre para aproveitar o entorno do hotel. Almoço incluso. Por volta das 14:00hs com destino a Palmas, passando pelo
Morro da Catedral e Morro dos Macacos (Serra do Gorgulho). Previsão de chegada em Palmas às 20:00hs.
 7º Dia – Palmas / Origem
Traslado ao aeroporto e embarque para a cidade de origem.
Obs: hospedagem no Ecolodge feita em Cabanas. Banheiro e chuveiro coletivo. Consulte-nos adicional e disponibilidade para
hospedagem no bangalô (cama de casal).
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
"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."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Palmas (2 noites), Ponte Alta (1 noite), Mateiros (2 noites) e São Felix (1 noite), todos os
traslados terrestres, passeios conforme itinerário, 4 almoços, 1 lanche (pic nic), 4 jantares, acompanhamento de motorista/guia
local. Assistência de Viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

