
 
Não é possível exibir esta imagem.

Chapada dos Guimarães 
 

 1º Dia - Origem / Cuiabá - Chapada dos Guimarães  
Embarque com destino a Cuiabá. Recepção no aeroporto e traslado para a Chapada. Duração aproximada de 40 minutos 
(75Km). Acomodação na Pousada Escolhida.  
 
 2º Dia - Chapada dos Guimarães - 1 passeio incluso  
Véu de Noiva + Circuito de Cachoeiras do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães - Após Café da manhã (9hs) viagem  
até o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e visita ao mirante da cachoeira Véu de Noiva, cartão postal do parque 
nacional. De lá se avista um vale formado pelo rio Coxipozinho, floresta, cerrado, paredões e a cachoeira com mais de 80 
metros. Um pequeno alongamento e então começará a caminhada pelo Cerrado, conhecendo veredas e campos rupestres 
bem característicos da savanna brasileira. Chegada ao início do Circuito de Cachoeiras do Parque Nacional: cachoeiras do  
pulo, degrau, prainha a andorinhas. Possibilidade de banho em todas elas. Durante o passeio o visitante terá contato com o 
mosaico geológico que compõe a 'chapada', conhecendo desde rochas primitivas do nosso Continente, como o Filito, até as 
formações mais recentes, como Formação Furnas e Formação Ponta Grossa, além de poder aproveitar os banhos na mais 
pura água doce do centro do Brasil. Viagem de carro e saída do Parque Nacional prevista para as 16h ou 17h. Sugerimos  
lanche reforçado neste dia para aproveitar as cachoeiras com pic-nic. Retorno ao hotel e noite livre.  
Total de 06 km de caminhada.  
 
 3º Dia - Chapada dos Guimarães  
Dia livre para atividades independentes.  
 
 4º Dia - Chapada dos Guimarães - Cuiabá / Origem  
Manhã livre na Pousada até a hora do traslado para aeroporto. Retorno para Cuiabá e embarque com destino à cidade de 
origem.  
 
SAÍDAS AOS DOMINGOS (EXCETO FERIADOS)  
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.  
 
"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: Hospedagem com café da manhã. Traslado Cuiabá-Chapada dos Guimarães-Cuiabá. 1 passeio incluso, conforme a 
programação. Assistência de viagem Travel Ace.  
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea 


