
 

Expedição Jalapão – 7 dias e 6 noites 

→ 1º Dia – Sábado - Origem / Palmas - Jalapão 
Embarque com destino a Palmas. Recepção no aeroporto de Palmas e traslado para a pousada. Dia livre para conhecer 
Palmas e região. 

→ 2º Dia – Domingo - Expedição Jalapão 
Saída às 07hs, deslocamento passando por Novo Acordo, Serra do Gorgulho, Rio Novo, Rio Preto e Catedral. Pernoite no 
acampamento na RPPN Catedral. 

→ 3º Dia – Segunda-feira - Expedição Jalapão  
Café da manhã no acampamento. Saída às 07:30hs, deslocamento para São Felix.  
Passeios inclusos: Safari em carro aberto estilo africano, banho na Cachoeira da Formiga, visita ao Fervedouro e Mateiros. 
 
● Cachoeira da Formiga: Corredeira com poço formado pelas esverdeadas águas do Rio Formiga. 
● Fervedouro: Poço com fundo de areia onde nascem dois olhos d’água, com tal força que permitem flutuar no fluxo. 
 
Deslocamento para Mateiros. Jantar e pernoite no acampamento na Praia dos Cariocas. 

→ 4º Dia – Terça- feira - Expedição Jalapão 
Café da manhã no acampamento, manhã livre para banho na praia dos cariocas. Saída às 10hs, deslocamento para as Dunas. 
Parada para banho e almolanche na praia do Liliu (rio Novo - águas límpidas e potáveis) antes da visita as Duna. Retorno para 
pernoite na praia dos Cariocas.  
 

● Dunas do Jalapão: Formadas por erosões da Serra do Espírito Santo, são rodeadas pelo Riacho de Areia e representam uma das 
mais belas paisagens do Brasil. 
 
→ 5º Dia – Terça- feira - Expedição Jalapão 
Café da manhã no acampamento, 25Km de muita água limpíssima, com vários trechos onde se pode nadar e apreciar a beleza do  
rio. Parada para lanche reforçado no percurso e, no final da tarde acampamento na Praia dos Buritis Pelados. Jantar e pernoite. 
 
→ 6º Dia – Quarta-feira - Expedição Jalapão 
Café da manhã no acampamento e saída para 8 km no trecho final do rafting, visita e banho na Cachoeira da Velha. Continuação no 
trecho com as melhores corredeiras. Após o piquenique na Prainha da Velha, retorno para Palmas. Acomodação e pernoite na 
pousada. 

→ 7º Dia – Quinta-feira - Palmas / Origem 
Traslado ao aeroporto de Palmas para embarque de retorno à 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 PROGRAMADAS em 2019:  
Junho: 01 a 07 | 08 a 14 | 15 a 21  
Julho: 6 a 12 | 13 a 19 | 20 a 26 e 27 a 02 de agosto. 
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

 A idade mínima para participar da Expedição Jalapão é de 10 anos. 

 
INCLUI: Traslado aeroporto de Palmas-Pousada-aeroporto de Palmas, transporte para o Jalapão em veículo 4x4 (Caminhão 
Mamute ou Camionete F250), hospedagem em pousada com café da manhã em Palmas (2 noites), refeições durante o período de 
expedição no Jalapão, todos os equipamentos de rafting (bote, remos, coletes e capacetes), todo equipamento de camping 
(exceto saco de dormir), isolante térmico inflável para os acampamentos, guias especializados e cobertura de seguro saúde e 
viagem da Vigos Corretora de Seguros e Representações Ltda. 
 
NÃO INCLUI: Refeições em Palmas, gorjetas, bebidas, sacos de dormir, telefonemas, outras despesas pessoais e demais serviços 
não mencionados. 


