
 

Serra da Capivara – 6 dias e 5 noites 

 
Saídas Diárias 

→ 1º dia - Origem / Petrolina - Coronel José Dias - Serra da Capivara 

Recepção no aeroporto e Petrolina e às 12h30 traslado para a Serra da Capivara. Duração do percurso prevista de 

4h00. Chegada em Cel José Dias e acomodação. Tempo livre para descanso.  

 

→ Entre o 2º e 5º dia – Serra da Capivara passeios inclusos: 

Serra Branca - Visita aos sítios arqueológicos de pinturas rupestres, além dos sítios históricos como a casa de antigos 

maniçobeiros que habitavam o lugar e viviam da coleta da maniçoba até meados do século XX. Parada para lanche 

durante a tarde (incluso). Visita ao Baixão das Andorinhas durante o retorno para a hospedagem, de onde é possível 

observar as aves que retornam ao cânion para dormir. 

Trilha Humbu - Saída para a Trilha de Hombu, que na língua YÊ significa ‘’venha ver, venha comigo ‘’. Visita à parte 

de cima e por baixo da trilha para conhecer a Toca da Ema do Sítio do Brás II, Toca da Roça do Sítio do Brás I e 

Toca do Mangueiro e Toca do Caititu II. Almoço (incluso) na Comunidade Sítio do Mocó, em restaurante com comida 

típica local.   

 

Serra Vermelha – Pela manhã visita ao Alto da Pedra Furada e Baixão das Mulheres. Almoço incluso em São 

Raimundo Nonato. À tarde saída para visita ao Sítio João Pimenta: um projeto de proteção ambiental, preservação 

patrimonial e da memória por meio do turismo sustentável no entorno do Parque Nacional da Serra da Capivara, na 

região da Serra Vermelha. O sítio ocupa 70 hectares e está sendo transformando em uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN). João Pimenta foi um morador tradicional e proprietário da área. Viveu do manejo da 

terra e deixou um legado de resistência, persistência e amor. Hoje seus filhos desenvolvem, por ideia própria, este 

empreendimento. Vistas panorâmicas extraordinárias, sítios arqueológicos e natureza preservada, além de histórias 

ainda vivas contadas pelos seus protagonistas. 

Boqueirão do Pedro Rodrigues e Pedra Furada: visita ao Boqueirão do Pedro Rodrigues, caminho por um cânion com 

pinturas rupestres características. Do alto das rochas também podemos ter uma vista panorâmica da região. Almoço 

incluso em restaurante local. Visita à região da Pedra Furada: Toca do Cajueiro, Toca da Fumaça I, Toca da Fumaça 

III, Pedra Furada, Toca do Carlindo, Toca do Arame do Sansão, Toca do Fundo do Baixão da Pedra Furada e Toca do 

Sítio do Meio. Encerramento do dia em um dos principais e mais antigos sítios arqueológicos das Américas: 

Boqueirão da Pedra Furada. 

 

→ 6º dia – Coronel José Dias – Petrolina – Às 06h30, traslado para o aeroporto em Petrolina.  

 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a 

critério do receptivo local." 

 

INCLUI: Traslados terrestres, hospedagem com café da manhã e jantar em Coronel José Dias na pousada Serra da 

Capivara (5 noites), 1 lanche de trilha e 3 almoços durante os passeios conforme o descritivo no Parque Nacional 

Serra da Capivara e guia local credenciado.   

NÃO INCLUI: Parte aérea, bebidas e despesas extras 


