
 

Jalapão, Parque Estadual do Cantão e Lagoa da Confusão- 10 dias e 9 
noites – Saídas às Terças  

 

→ 1º Dia - Origem / Palmas  
Embarque com destino a Palmas. Chegada no Aeroporto e translado para a hospedagem em Palmas.  
 
→ 2º Dia - Serra da Catedral, Cachoeira das Araras e São Félix – Jalapão  
06:40hrs – Saída de Palmas com destino a São Félix com passagem pela Serra da Catedral para fotos e 
contemplação. Continuação até a cachoeira das Araras, com parada para o almoço em restaurante local. Em 
seguida, visita ao Fervedouro do Alecrim. Chegada e Hospedagem em São Félix ao fim do dia e jantar. 
 
→ 3º Dia –Fervedouro da Bela Vista, Fervedouro do Ceiça e Mateiros – Jalapão  
08:00hs – Café da manhã em Pousada local e saída para o Fervedouro da Bela Vista, considerado o mais bonito 
do Jalapão. A piscina desse fervedouro é a maior entre todos os fervedouros e a água possuí um tom azulado 
transparente. Parada para o almoço em restaurante local. Continuação para o Fervedouro do Ceiça, este 
fervedouro foi o primeiro a ser divulgado para o público e está entre os mais famosos visitados no Jalapão. 
Chegada e hospedagem em Mateiros ao fim do dia e jantar. 
 
→ 4º Dia – Cachoeira da Formiga, Fervedouro do Sono e Dunas – Jalapão  
07:00hrs – Café da manhã na Pousada e saída para a Cachoeira da Formiga, a água da Cachoeira possui uma cor 
verde intensa e a pequena queda d’água permite a formação de uma piscina com a temperatura ótima para 
banhos. Parada para almoço em restaurante local à tarde . Após almoço, chegamos ao Fervedouro do Sono para 
desfrutar das maravilhosas piscinas d’água cristalinas e em seguida partimos para as famosas Dunas douradas do 
Jalapão, a formação das dunas possuí um visual paradisíaco e rende fotos espetaculares durante o pôr do Sol. 
Chegada à Pousada local para Hospedagem e jantar  
 
→ 5º Dia – Cachoeira da Velha, Praia do Rio Novo e Pedra Furada – Jalapão  
07:00hrs- Café da manhã e saída de Mateiros com destino à Cachoeira da Velha com parada para apreciação e 
fotos da Serra do Espírito Santo. Chegada à Cachoeira da Velha para deliciosos banhos com pausa para lanche 
(incluso). Em seguida, seguimos para a Praia do Rio Novo para mais banhos e saída em seguida com destino à 
Pedra Furada para apreciação do pôr do sol, os buracos formados na rocha permitem cenários espetaculares para 
apreciar o entardecer. Chegada em Ponte Alta para hospedagem em Pousada e jantar. 
 
→ 6º Dia – Cânion do Sussuapara, Cachoeira da Pedra Furada e Ponte Alta – Palmas  
07:00hrs- Café da manhã na pousada local e saída para o Cânion do Sussuapara, escondido na vegetação, os 
paredões de pedra com doze metros de altura formam uma cortina com a vegetação e água que brota durante 
todo o ano, independente da seca. Em seguida, iremos até a Cachoeira da Pedra Furada e almoçamos em 
Restaurante Local. Pós almoço, visitaremos a Ponte Alta e sua Lojinha de artesanato, onde é possível encontrar 
belos produtos feitos de Capim Dourado, feitos pelas mãos dos artesãos da região. Saída de Ponte alta com 
destino à Palmas. Pernoite em Palmas. 
 
→ 7º Dia – Palmas - Lagoa da Confusão 
08:00hrs - Saída de Palmas com destino à cidade Lagoa da Confusão. Duração do percurso prevista de 3h30. 
Chegada e acomodação na Pousada. Durante o almoço (incluso), serão passadas informações sobre a 
programação a ser realizada e regras referentes à visitação em ambiente natural.  À tarde, saída para safári 
fotográfico em fazendas da região para observação de fauna e flora em meio a paisagens das florestas densas da 
Amazônia, áreas alagadas de florestas e galhos retorcidos do Cerrado. Retorno para a pousada e jantar (incluso).  

→ 8º Dia – Lagoa da Confusão - Parque Estadual do Cantão 
Após o café da manhã, saída para um passeio de barco com direito a banho na lagoa de águas cristalinas e 
quentes da cidade Lagoa da Confusão, onde no meio da lagoa há uma grande pedra de calcário. Após o passeio, 
continuação da viagem terrestre até a cidade de Caseara, às margens do Parque Estadual do Cantão. 
Acomodação na pousada e almoço (incluso). À tarde, navegação pelo imponente Rio Araguaia e suas belíssimas 
praias e ilhas desertas. Retorno para a pousada e jantar (incluso). 
 
→ 9º Dia –Parque Estadual do Cantão  
Saída Rio Araguaia acima, pelas margens do Parque do Cantão. Navegação em voadeiras até a pequena vila de 
Barreira do Campo, para encontrar uma família que mora no interior do Parque do Cantão. Os ribeirinhos nos 
levarão para conhecer o herbário natural de raízes e plantas medicinais, além das aulas de botânica, 
aprenderemos também técnicas de sobrevivência para explorar o habitat selvagem. Retorno após almoço 
(incluso) com paradas durante o caminho para banho e contemplação das praias desertas. Pernoite na pousada e 
jantar (incluso). Opcional (não incluso): pernoite na floresta. 



 

→ 10º Dia – Palmas / Origem  
Muito cedo pela manhã, saída para ver o nascer do sol dentro do Parque Nacional do Cantão. Possibilidade de 
avistagem de pássaros e inúmeras espécies vegetais endêmicas da região. Visita à sede do Parque. Retorno para 
a pousada. Após o almoço (incluso). Saída para o aeroporto de Palmas. Embarque para cidade de origem em voo 
a partir das 17hrs. 

"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:  
Palmas: Translado de chegada, hospedagem com café da manhã (2 noites) 
 
Jalapão: Translados terrestres em veículo 4x4 mencionados, hospedagem com café da manhã em Palmas (2 noites), 
São Félix (1 noite), Mateiros (2 noites) e Ponte Alta (1 noite), todos os traslados terrestres, passeios conforme itinerário,  
taxa de entrada para os atrativos, 4 almoços, 4 jantares e 1 lanche de trilha. Acompanhamento de motorista/guia local.  
 
Cantão: Traslados terrestres em veículo convencional, Hospedagem com café da manhã em Caseara (2 noites), Lagoa 
da Confusão (1 noite), passeios conforme o itinerário, 4 almoços e 3 jantares, Assistência de Viagem Travel Ace. 

NÃO INCLUI: Passagem aérea, bebidas nas refeições, gorjetas. 

  


