
 

Jalapão – Volta ao Parque – 7 Dias 

 
 1º Dia - Origem / Palmas  
Embarque com destino a Palmas. Recepção no Aeroporto e transfer para pernoite em Palmas. 
 
 2º Dia - Palmas – Jalapão Ecolodge – Morro da Catedral 
07:20hs – Saída de Palmas com destino ao Jalapão Ecolodge, no caminho passaremos pela Fazenda Rosalina, um 
local com formações de arenito ferruginoso no Morro Vermelho, no local teremos oportunidade para fazermos 
uma pequena caminhada. Já no Jalapão Ecolodge, faremos parada para almoço e um refrescante banho na 
enseada do Rio Soninho. No final da tarde subiremos no Morro da Catedral, um dos cartões postais do Jalapão, 
onde teremos a magnífica experiência de apreciar o inenarrável entardecer da região. Retorno para Jantar e 
pernoite. 
 
 3º Dia – Jalapão Ecolodge  
05:00hs – Saída de manhã para trekking na Travessia da Velha, uma caminhada de aproximadamente 15km 
passando por limpos campos e veredas até chegar na Cachoeira da Velha, uma oportunidade de vermos por um 
ângulo diferente do convencional, ou seja, por dentro do parque. No almoço faremos um piquenique em meio a 
natureza em uma das prainhas do Rio Novo. Após o almoço nós visitaremos mais algumas prainhas no maior Rio 
de Águas limpas e potáveis do Brasil. Na sequência faremos um Rafting de 2 horas em corredeiras de classe IV 
para que todos possam conhecer a emoção que é remar no Jalapão, uma dose de adrenalina na medida para 
ficar marcada como o cartão de visita na mente dos amantes da natureza que visitam o Jalapão. Partiremos para a 
cidade de São Felix para Jantar e Pernoite. 
 
Roteiro Alternativo – Durante os meses de dezembro a março, por questões operacionais e segurança em 
decorrência do período de chuvas, haverá uma mudança de percurso, faremos uma trilha por dentro do Jalapão 
Ecolodge e 15km de Rafting por corredeiras classe II, pelo rio Soninho. 

 4º Dia – São Felix - Mateiros  
Após o café da manhã seguiremos em direção a Mateiros, passando antes no maior fervedouro em atividade do 
Jalapão, o Fervedouro Bela Vista, também chamado de Fervedouro do Alecrim, o local que mais impressiona os 
turistas e pesquisadores, um poço de água cristalina onde é impossível afundar e quem lá se banha tem a nítida 
sensação de estar flutuando. Iremos até a Cachoeira do Formiga, considerada uma das mais belas do Jalapão, 
com suas águas cor verde esmeralda que proporcionam um banho relaxante e renovador para o corpo, é um dos 
fervedouros mais desejados e belos para banho, mergulho e flutuação. Continuando em direção a Mateiros, 
visitaremos a comunidade Quilambola Mumbuca, berço do capim dourado. Almoçaremos uma típica comida 
Jalapoeira no restaurante da comunidade, onde teremos a oportunidade de conhecer muito da cultura local. Após 
o almoço iremos conhecer o Fervedouro Encontro das Águas, também poderemos desfrutar de banhos no 
encontro dos rios Formiga e Soninho, onde é possível notar a diferença da temperatura e cor das águas. Depois 
da visita seguiremos até as Dunas do Jalapão, um belo cenário com areias laranja dourado rodeadas de serras e 
veredas. Retorno para Mateiros para jantar e pernoite. 
 
 5º Dia – Mateiros – Ponte Alta 
04:00hs – Começaremos o dia cedo com trekking na Serra do Espírito Santo, aproximadamente 4 horas de 
duração com subida de 500 metrôs e trilha de 3km em cima da Serra, onde poderemos apreciar o alvorecer e 
uma paisagem deslumbrante. Tomaremos café no bar da Dona Benita e depois visitaremos uma prainha do rio 
Novo. A tarde nós almoçaremos no restaurante da Dona Creuza, na comunidade do Rio Novo, após descanso 
seguiremos para Ponte Alta para jantar e pernoite 
 
Roteiro Alternativo – Durante os meses de dezembro a março, por questões operacionais e segurança em 
decorrência do período de chuvas, após o café da manhã na Dona Betina, seguiremos para a Cachoeira da Velha, 
onde faremos nosso lanche para continuar até Ponte Alta. 

 6º Dia – Ponte Alta - Palmas 
Sairemos em direção a Palmas, mas não sem antes conhecer o Canyon Encantado, um lugar de beleza rara e 
única, em algumas épocas do ano podem ser vistas mais de cinco cachoeiras do mesmo local. Faremos uma 
caminhada por dentro do Canyon de aproximadamente de 1,5km. Almoçaremos no Senhor Jurari, onde 
apreciaremos uma deliciosa comida caseira regada de boas histórias. Após um breve descanso nós seguiremos 
para a Pedra Furada, uma enorme pedra de arenito esculpida pelo vento e pela chuva. Após a visita, retornamos 
para Palmas com chegada prevista para as 19:00hrs. Pernoite em Palmas. 
 
 



 

Roteiro Alternativo – No período de chuvas (outubro a abril) visitaremos a atrativa Lagoa do Japonês, 
nascente de águas cristalinas com azul turquesa, havendo a possibilidade de adentrar na gruta localizada na 
Lagoa, além de uma boa conversa no almoço com a senhora Minervina. Após breve descanso, seguimos para 
visitar a Pedra Furada. 
 

 7º Dia – Palmas / Origem 
Traslado até o aeroporto de Palmas para embarque e retorno até a origem. 
 

SAÍDAS PROGRAMADAS 

DIAS:   25 MAI;    01, 08, 15, 22, 30 JUN;    06, 07, 11, 13, 20, 27 JUL;    03, 10, 17, 24, 31 AGO;   
07, 14, 28 SET;                05, 12, 26 OUT;              02, 16, 23, 30 NOV;               07, 14 DEZ.      

SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 
DIAS: 21 SET;  19 OUT;  09 NOV.  

  
 
"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."  

'' Em caso de indisponibilidade de vagas nas pousadas mencionadas acima, o passageiro será encaminhado para outras 
acomodações similares '' 
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

INCLUI:  Transportes terrestres de saída e chegada, hospedagem em palmas com café da manhã (2 noites), hospedagem com 
pensão completa em São Felix (2 noites), Mateiros (1 noite) e Ponte alta (1 noite) (não inclui bebidas), passeios conforme 
itinerário, taxas de atrativos, lanche de trilha, guia local e seguro viagem. 

NÃO INCLUI: Passagem aérea, passeios opcionais e refeições em Palmas 

 


