
 

Chapada dos Veadeiros Travessia Leste – 08 dias e 07 noites 2019 
 

 1º Dia - Origem / Brasília - Alto Paraíso – Vale da Lua 
Recepção no aeroporto de Brasília até às 12:00 horas. Traslado de Brasília para Alto Paraíso. Almoço e 
acomodação na Pousada escolhida em Alto paraíso. Tarde livre 

 2º Dia - Alto Paraíso - Moinho 
Saímos após o café da manhã para o primeiro trecho do Trekking: Alto Paraíso-Moinho. Com um total de 15 km, a trilha começa 
em Alto Paraíso e vai percorrendo pela nascente do rio São Bartolomeu e pelas cachoeiras do Rio Cristal, um complexo com 6 
pequenas cachoeiras de águas cristalinas, cachoeira da Água Fria, (130m de altura) e mirante do Moinho. Finalizamos a 
caminhada com uma descida ao vale do Moinho, chegando na fazenda da simpática D.  Leonia, que aguarda seus visitantes 
com uma deliciosa comida caseira. Acomodação e pernoite no acampamento da D. Leonia. 
 
 3º Dia – Moinho – Parque Solarion 
Saída após o café da manhã para uma caminhada de 3km até o vilarejo do Moinho, e depois disso continuamos mais 2km até 
chegarmos ao Parque Solarion. O local abriga 02 das mais belas cachoeiras da região, a cachoeira dos anjos, com ótimos 
poços para banhos, e a Arcanjos. Retornaremos para o acampamento da D. Leonia ao fim da tarde para almoço e pernoite. 

 4º Dia - Moinho - Macaco 
Após café da manhã seguimos para a terceira parte do trekking, o trecho Moinho-Macaco. No início temos uma 
subida de 400m da Serra Geral do Paranã, de onde se é possível ter uma bela vista do vale do Moinho, Cachoeira 
da Água Fria e todo o percurso feito no dia anterior. Após 13 km de caminhada faremos uma parada na cachoeira 
do Sertão Zen, com 150m queda, para lanche e um refrescante banho. Continuamos a caminhada até uma grande 
descida no vale do rio Macaco. No final da tarde chegaremos ao acampamento Beija Flor para jantar e pernoite. 
 
 5º Dia - Cachoeira do Macaco  
Ao acordar no vale, após o café da manhã, faremos uma caminhada de 5 km até o local onde o Rio Macaco 
começa a sair da Chapada dos Veadeiros, formando um grande o complexo de cachoeiras. Visita à cachoeira da 
Escadaria, uma queda positiva de 30m, em seguida a Catedral com 50m de queda e uma enorme piscina com 
dois níveis. Retorno para o acampamento no fim da tarde para almoço e Pernoite. 

 6º Dia – Macaco e Macaquinho  
Daremos continuidade ao trekking, caminharemos cerca de 115km até o Vale do Macaquinho, afluente do Rio Macaco. A trilha 
sobe 200m de altura pela direita do vale do rio Macaco, percorre 5km pelo cerrado de altitude, descortinando belas vistas do 
final da Chapada e do Vão do Paranã e desce pelo lado esquerdo do vale do Macaquinho. Iremos até o Santuário das Pedras, 
uma fazenda ecológica que vive exclusivamente do Ecoturismo, local que iremos montar acampamento.  

 7º Dia - Cachoeiras do Macaquinho -  Retorno para Alto Paraíso 
Este dia será dedicado às cachoeiras do Rio Macaquinho, o afluente possui 300m de desnível e forma grandes cachoeiras e 
canyons com piscinas de águas verdes esmeralda e paredes de quartzito. Visitaremos as 3 primeiras cachoeiras: Poço do 
Sereno, cânion da Pedra Furada, cachoeira da Caverna e cachoeira dos Dois Saltos, local onde o Macaquinho encontra com o 
rio Fundão na queda, entrando em um cânion de 40m de altura. Retornaremos para almoço e acomodação na pousada em 
Alto Paraíso. 
 
 8º Dia – Vale da Lua - Brasília / Origem  
Após o café da manhã nos deslocaremos para o nosso último passeio, vamos até o Vale da Lua, uma propriedade particular 
próxima ao Parque Nacional, caminharemos até o leito do Rio São Miguel, exuberante pelas formações rochosas com suas 
formas exóticas esculpidas pelas águas ao longo dos milhares de anos. O retorno para a pousada está previsto para as 11h30 
para check-out e almoço de despedida em Alto Paraíso. Traslado de Alto Paraíso para o aeroporto de Brasília - chegada 
prevista para 18:00hs e embarque para a cidade de origem. 
 
 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a 
critério do guia/local." 

 

 

 

 



 

SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

OBS: No período de chuvas, a atividade acontecerá conforme as condições climáticas.  

Levar: roupas de frio para noite, roupas leves e de banho, capa de chuva, cantil, 2 tênis confortáveis ou bota para 
caminhadas, mochila, protetor solar, chapéu, repelente.  

IMPORTANTE: Roteiro recomendado para crianças a partir de 10 anos. 

INCLUI: Translados terrestres, hospedagem com café da manhã em Alto Paraíso (2 noites) e Hospedagem em 
camping (5 noites), pensão completa nos dias de Trekking, kit lanche para trilhas, passeios descritos no roteiro, 
entrada para os atrativos, guias credenciados e carro e equipe de apoio para acampamento. 

 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


