
 

Vivência Exclusiva Serra da Capivara – 6 dias e 5 noites 
 

11 a 16/10/2020 

→ 1º dia – São Paulo / Petrolina - Coronel José Dias - Serra da Capivara 
Apresentação no aeroporto de Guarulhos às 07h05 para embarque no voo Gol 4912 às 09h05 com destino a 
Petrolina. Chegada prevista para às 11:55. Às 12h30 traslado para a Serra da Capivara. Parada para almoço (não 
incluso). 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: 

Museu do Homem Americano, cujo acervo é constituído com base nas descobertas feitas pelas investigações 
interdisciplinares na região, buscando recuperar as condições e os modos de vida em épocas pré-históricas. 
 
Desfiladeiro da Capivara, com seus numerosos sítios arqueológicos ricos em pinturas rupestres. Almoço (incluso) 
na Oficina de Cerâmica. Segundo a disponibilidade dos visitantes, à tarde visita ao Boqueirão do Paraguaio - que 
possui pinturas de mais de 1,50m. 

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 e Pedra Furada - Saída para a Trilha de Hombu, que na língua YÊ significa ‘’venha ver, venha 
comigo ‘’. Na sequência iremos até a Toca da Ema do Sítio do Brás II, Toca da Roça do Sítio do Brás I e Toca do 
Mangueiro. Almoço (incluso) na Comunidade Sítio do Mocó, em restaurante com comida típica local.  Seguimos 
até 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.. 
 
Boqueirão do Pedro Rodrigues - 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. 
 
Museu da Natureza - o museu propõe ao visitante uma viagem multissensorial, através de uma narrativa 
apresentada no decorrer da exposição, que mostra a criação do universo e os impactos climáticos nas constantes 
transformações da fauna e da flora. 

→ 6º dia – Coronel José Dias – Petrolina – Às 06h30, traslado para o aeroporto em Petrolina e embarque no voo 
Gol 4913 às 12h25. Chegada prevista no aeroporto de Guarulhos às 15h10. 
 
"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: Parte aérea com Gol nos voos acima mencionados, 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, guia local credenciado, assistência de 
viagem Travel Ace.  

NÃO INCLUI: Parte aérea, bebidas e despesas extras 


