
 
Chapada das Mesas - 8 dias e 7 noites 

 1º Dia - Origem - Imperatriz / Carolina 
Recepção no aeroporto de Imperatriz e traslado (saída às 16hs) até Carolina (220km). Acomodação na Pousada do Lajes. 
 
 2º Dia - Carolina - Encanto Azul, Poço Azul, Cachoeira de Santa Bárbara - Carolina 
Após o café da manhã, faremos um deslocamento de 115 km em asfalto pela Rod. BR 230 (Transamazônica) até a cidade de 
Riachão, 14 km de estrada de terra e mais 6,5 km Off - Road até o Encanto Azul, nascente de rochas calcárias de águas com 
tonalidade azulada e cristalinas. Ideal para a prática de Flutuação. Almoço no Complexo Santa Bárbara (não incluso). Logo 
após, visitação ao Poço Azul, Cachoeiras de Santa Paula e Santa Barbara com seus majestosos 76 metros de queda. Retorno 
para a pousada no final da tarde. Chegada prevista às 18hs. 
 
* Não inclui as entradas para os atrativos, deve ser pago no ato da entrada. 
 
 3º Dia - Carolina - Parque Nacional da Chapada das Mesas - Cachoeiras de São Romão e Prata - Carolina 
Após o café da Manhã, visitação as Cachoeiras de São Romão e Prata – 83 km de Carolina, sendo 30 km de asfalto pela Rod. 
BR 230 e 53 km em estrada de areia off – Road pelo Parque Nacional da Chapada das Mesas.  O Rio Farinha que faz divisa 
natural dos municípios de Carolina e Estreito desenha essas duas belíssimas e exuberantes cachoeiras no Cerrado 
Maranhense. Almoço no atrativo (não incluso).  
São Romão tem queda d’água de 25m de altura com uma boa área destinada a banho as margens do rio farinha, sendo a maior 
da Chapada das Mesas em volume de água, forma uma excepcional caverna onde os andorinhões do cerrado fazem seus 
ninhos em total preservação. A Cachoeira da Prata é constituída de três quedas lindíssimas, cenário perfeito para quem gosta 
de apreciar e registrar a natureza!  Chegada às 18hs. 
 
* Não inclui as entradas para os atrativos, deve ser pago no ato da entrada. 
 
 4º Dia - Carolina - Estância Ecológica Vereda Bonita - Carolina 
Após o café da Manhã faremos um deslocamento de 38 km em asfalto pela Rod. BR 230, mais 3 km em estrada de terra onde 
visitaremos a Estância Vereda Bonita, considerada um “oásis” do cerrado.  Nossa caminhada (opção de trilhas de 4,2 – 5,5 e 8,5 
km) começa em meio a um cerrado totalmente preservado onde teremos uma vista que irá encher nossos olhos e abrir nossos 
pulmões. Durante o percurso poderemos conhecer vários frutos e plantas típicas do cerrado, mata de galeria, mata de 
transição e mata ciliar. Teremos ainda a oportunidade de conhecer o viveiro de mudas nativas do Cerrado e Plantar mudas em 
área degradadas para recuperação do meio ambiente. Durante o percurso nos refrescaremos em banhos de aguas cristalinas 
dos rios Vereda e veredinha que nascem dentro da estancia. Teremos ainda o privilégio de entrar em um mini cânion e 
desfrutar de uma pequena cachoeira que nos fara uma bela hidromassagem relaxante. Almoço (não incluso) e noite livre. 
 
* Não inclui as entradas para os atrativos, deve ser pago no ato da entrada. 
 
 5º Dia - Carolina - Cachoeira da Porteira, do Garrote, da Mansinha e Poço Sonrisal - Carolina 
Após o café da manhã seguiremos para mais um belo passeio: as cachoeiras do Garrote, Porteira, Mansinha e Poço Sonrisal,  
38km de asfalto pegaremos uma trilha 4x4 de 4 km até o ponto de parada do veículo, daí seguiremos a pé por 50 metros em 
uma trilha leve de vegetação típica do Cerrado até a Cachoeira do Garrote, com 03 quedas d’águas de aproximadamente 4 
metros de altura. Após o banho, seguiremos por mais uma trilha 4x4 de 6km até a Cachoeira da Porteira, com uma queda 
d’água de aproximadamente 6 metros de altura, com uma piscina natural excelente para banho, após, seguiremos por cerca 
de 50 metros até o “Poço Sonrisal”, magnifico poço onde o oxigênio que vem com a queda d’água faz o efeito efervescente. 
Almoço no Recanto das famílias (não incluso). Após o almoço iremos a uma RPPN – onde fica a cachoeira da Mansinha, área 
totalmente preservada com trilhas em meio a transição de Cerrado e Amazônia com nascentes de aguas cristalinas onde 
poderemos encontrar inúmeras espécies de pássaros e macacos. Ideal para relaxar com um delicioso banho em águas 
cristalinas. Chegada às 18hs. 
 
* Não inclui as entradas para os atrativos, deve ser pago no ato da entrada. 
 
 6º Dia - Carolina - Trekking de 10km: Roteiro 3 Encantos - Trilhas, Lazer e Aventura + Refúgio do Raiz + 
Passeio de Barco no Rio Tocantins com por do Sol - Carolina 
Deslocamento até o ponto de parada dos veículos, na entrada do Mirante da Chapada das Mesas. Nas trilhas, é possível 
visualizar paisagens como os morros e os pilares da Chapada das Mesas. Ao meio dia, seguimos até um local super 
preservado, com tempo para banho na foz dos rios Raiz e Urupuchete. As 15h partida rumo à cidade de Carolina até as 
margens do Rio Tocantins, onde faremos um passeio de barco voadeira de 22 km até uma majestosa e solitária formação 
rochosa no meio do rio Tocantins, a “PEDRA ENCANTADA”. Retorno à cidade no final da tarde com a visão do pôr do sol nas 
mesetas da Chapada das Mesas. Chegada prevista para as 19h (pernoite em Carolina). 
(Lanche de trilha incluso) 
 
 
 
 



 
 
 7º Dia - Carolina – Complexo Pedra Caída + Portal da Chapada das Mesas - Carolina 
Após o café da Manhã faremos um deslocamento de 35 km em asfalto pela Rod. BR 230 até o Eco Resort Pedra Caída, após 
check in no complexo será feito apresentação do Complexo, "briefing" das atividades a serem desenvolvidas e organização do 
itinerário. No Complexo visitaremos a Cachoeira Santuário de Pedra Caída, da Caverna e Capelão. Para a Cachoeira do 
Santuário, caminharemos 600 metros por uma trilha ecológica de madeira, parte em meio ao cerrado e parte por meio a 
paredões com aproximadamente 50 m de altura.  Almoço no local (Não incluso). No final da tarde faremos visita ao Portal da 
Chapada das Mesas, onde teremos a magnifica visao da paisagem da Chapada das Mesas. Retorno no final da tarde. 
 
* Não inclui as entradas para os atrativos, deve ser pago no ato da entrada. 
 
Opcionais no Complexo de Pedra Caída (não incluso): 
Cachoeira de Pedra Furada e esportes de aventura como Tirolesas do Desespero de 1200 e do Pânico com 1400 m. Os 
horários dos passeios poderão sofrer alteração de acordo com as opções escolhidas pelo grupo.  
 
 8º Dia - Carolina - Imperatriz / Origem 
Traslado até o aeroporto de Imperatriz e embarque para 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/receptivo local." 
 
SAÍDAS ÀS QUARTAS-FEIRAS (EXCETO FERIADOS) 

- Recomendada a vacina de febre amarela, aplicada no mínimo com dez dias de antecedência da viagem. Mais informação 
consulte: a www.anvisa.gov.br/paf/febre/postos.htm 
 
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Carolina (7 noites). Traslados e passeios (com acompanhamento de guia local) 
em base regular/compartilhada conforme o roteiro. Lanche de trilha para o trekking. Entradas no Mirante da Chapada e no 
Refúgio do Raiz. Assistência de viagem Travel Ace. 

Traslado: Imperatriz-Carolina  Saída às 16hs. 
                 Carolina-Imperatriz  Saída às 06hs OU 09hs. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea Origem/Imperatriz/Origem. Entrada nos atrativos deve ser pago no ato da entrada. 


