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Serra da Canastra – Saída de São Paulo - 5 dias e 4 noites 

 1º Dia - São Paulo / Parque Nacional da Serra da Canastra  
Check in em São Roque de Minas a partir das 14h00, tarde livre e jantar não incluso. 
 
 2º Dia - Parque Nacional da Serra da Canastra 
Após o café da manhã partiremos em veículo 4x4 para visitar um dos principais atrativos da Canastra, a Cachoeira Casca 
D´anta com 186m de queda formando uma grande piscina natural e diversas outras piscinas pelo rio, o acesso a cachoeira é 
por uma das portarias do parque, seguimos por uma trilha de nível fácil as margens do Rio São Francisco até chegar a 
magnifica queda de 186m. Seguiremos para almoço/vivência em restaurante de comida caseira servida no fogão a lenha com 
pratos tradicionais entre eles a famosa “carne de lata” na parte da tarde visita ao distrito de São José do barreiro e parada em 
piscinas naturais do Rio São Francisco para um bom banho de água cristalina também visitaremos uma fazendinha produtora 
de queijo da canastra para um delicioso café da tarde. Noite livre.  
 
 3º Dia - Parque Nacional da Serra da Canastra  
Após o café da manhã seguiremos para uma deliciosa aventura na área regularizada do parque, local onde nasce o Rio São 
Francisco e não há mais influencia humana, uma área de Cerrado preservada e uma rica flora e fauna. Após ingressar por uma 
das portarias do parque, nossa primeira parada será na Nascente do Rio São Francisco, seguiremos para a parte alta da 
Cachoeira Casca D´anta com suas lindas piscinas naturais, faremos uma leve caminhada até o mirante com vista panorâmica 
do Parque Nacional e onde avistaremos a Cachoeira Casca D´anta parte alta. Faremos um lanche as margens do Rio São 
Francisco e retornaremos a São Roque de Minas com paradas para avistamento de animais como veado campeiro, tamanduá 
bandeira e muitas aves. Noite livre. 

 4º Dia - Passeio as Cachoeiras do Capão Forro e Rota do queijo 
Após o café da manhã, seguiremos para uma deliciosa aventura nas proximidades de São Roque de Minas em áreas 
particulares do parque nacional da Serra da Canastra onde visitaremos as Cachoeiras do Capão Forro, complexo com 3 
grandes cachoeiras e muitas piscinas naturais conhecidas através de trilhas, almoço em restaurante “culinárias típica mineira” 
na cidade. Na parte da tarde seguiremos para a famosa rota do queijo visitando 3 fazendas produtoras de queijo canastra e 
muitos doces com degustação e compras. Retorno a pousada as 17h00. Noite livre.  
 
 5º Dia - Parque Nacional da Serra da Canastra / São Paulo 
Após o café da manhã, manhã livre para compras de artesanato e queijos. Check out até as 12h00. 

“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.  

INCLUI: Transfer terrestre em veículo 4x4 saindo de São Paulo-São Roque de Minas-São Paulo, hospedagem com 
café da manhã na Pousada Canastra Adventure (4 noites), 1 kit lanche para a parte alta, 1 almoço em São José do 
Barreiro e 1 almoço em São Roque de Minas. Passeios inclusos: 1 passeio a parte alta e parte baixa do Parque Nacional 
com ingressos, 1 passeio de ½ período as Cachoeiras do Capão Forro com ingressos, 1 passeio de ½ período a rota do 
queijo canastra com degustação.  Assistência de viagem Travel Ace. 
 

            
 


