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Chapada dos Veadeiros - 8 dias - Janeiro 2022 

 1º Dia - Origem / Brasília - Alto Paraíso 
Embarque com destino a Brasília - Recepção no aeroporto de Brasília. Às 12hs traslado Brasília - Alto Paraíso (230 km). Almoço 
em Alto Paraíso. Acomodação na pousada escolhida. 
 
 2º Dia - Raizama & Vale da Lua 
Após o café da manhã, seguiremos para conhecer o Rio São Miguel.  Visitaremos a fazenda Espaço Infinito, faremos uma trilha 
modelo passando pela borda do cânion Raizama. Caminharemos pelo circuito de trilhas da fazenda, passando por um 
pequeno córrego que salta no cânion de uma altura de 40 m. Continuando o percurso, seguiremos margeando o cânion. 
Seguimos para conhecermos mais um atrativo do Rio São Miguel, o Vale da Lua, uma propriedade particular próxima ao 
Parque Nacional, caminharemos 600m até o leito do rio São Miguel, exuberante pelas rochas com suas formas exóticas 
esculpidas pelas águas ao longo de milhares de anos. Almoço na vila de São Jorge no fim da tarde. 
 
Opcional – Visita as piscinas de Águas-quentes “Jequitibá”. 
 
 3º Dia - Mirante da Janela e Cachoeira do Abismo 
Após o café da manhã, caminhada ao mirante da Janela, com vista para os dois Saltos do Rio Preto, cartões postais do Parque 
e para o limite da Chapada através da Serra Santana. Continuando o circuito, caminhada até as cachoeiras do Abismo, uma 
sequência de pequenas quedas e piscinas-mirante com visual para o limite norte da Chapada. Fechando o circuito, retorno 
para São Jorge por outra trilha, passando pelo antigo garimpo de cristais. Almoçaremos em São Jorge no fim da tarde. 
 
 4º Dia - Parque Nacional - Saltos do Rio Preto 
Após o café da manhã, caminharemos pela trilha que vai aos Saltos do Rio Preto. A primeira queda visitada tem 120m e 
apresenta um visual inesquecível, que se tornou cartão postal da Chapada. Em seguida, visitaremos o Salto de 80m que possui 
uma grande piscina, ótima para banho. No retorno da caminhada, mais um banho nas hidromassagens naturais das Pedreiras. 
(Aprox. 10 km). Almoçaremos em São Jorge no fim da tarde. 
 
 5º Dia - Cachoeiras Almécegas I e II e São Bento 
Após o café da manhã check-out da pousada, sairemos de São Jorge com destino a Alto Paraíso. No meio do caminho parada 
na Fazenda São Bento onde visitaremos a cachoeira Almécegas 1, com 45m. Em seguida visitaremos a Almécegas 2 que tem 
uma grande piscina onde tomaremos um refrescante banho. Na saída da fazenda, mais uma parada para banho na cachoeira 
São Bento. Seguimos para Alto Paraíso para o almoço e acomodação na pousada escolhida. 

 6º Dia - Cachoeira do Segredo 
Após o café da manhã, deslocamento de carro até a fazenda Segredo. Caminharemos um total de 6 km, a trilha vai 
serpenteando o ribeirão Segredo, quando nos deparamos com a bocaina do segredo e veremos uma das mais 
impressionantes cachoeiras da região, a Cachoeira do Segredo, com mais de 100 metros de altura. Tomaremos um refrescante 
banho e faremos o nosso lanche. Retornaremos para o almoço em São Jorge no fim da tarde. 
 
Opcional – Cachoeira da Santa Bárbara (substituindo o passeio). 
 
 7º Dia - Cataratas dos Couros 
Após o café da manhã, faremos um deslocamento de 57 km em direção Oeste. Visitaremos este dia um dos mais 
impressionantes complexos de cachoeiras da Chapada, as Cataratas dos Couros. Após 1:30h de estradas off road, faremos 
uma caminhada de aproximadamente 1,5km margeando o Rio dos Couros até o início das quedas, onde o rio despenca em 
várias etapas em um grande cânion com aproximadamente 300m de desnível formando um festival de cachoeiras e piscinas. 
Desceremos por uma das margens do rio até uma parte do desnível, onde é possível avistar as quedas acima e abaixo. Almoço 
preparado especialmente para o grupo no restaurante da “Dona Eleuza”. Retorno para Alto Paraíso no final do dia. 
 
 8º Dia - Alto Paraíso – Cachoeira das Loquinhas - Brasília / Origem  
Após o café da manhã, deslocamento de 08km até as cachoeiras das Loquinhas. Passarela de madeira suspensa com 1.5km 
em meio à mata ciliar de galeria. Visitaremos 07 poços de águas cristalinas de tom azul-turquesa. Almoço de despedidas em 
Alto Paraíso. Traslado de Alto Paraíso para o aeroporto de Brasília - chegada prevista para 17:00hs. Embarque para a 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/local."  
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SAÍDAS AOS DOMINGOS (EXCETO FERIADOS E SAÍDAS PROMOCIONAIS)  
 
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS  
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.  
 
OBS: No período de chuvas, a atividade acontecerá conforme as condições climáticas.  
 
Levar: roupas de frio para noite, roupas leves e de banho, capa de chuva, cantil, 2 tênis confortáveis ou bota para caminhadas, 
mochila, protetor solar, chapéu, repelente.  
 
IMPORTANTE: Roteiro recomendado para crianças a partir de 10 anos.  
 
INCLUI: Hospedagem em Alto Paraíso com café da manhã, almoço ou jantar e lanche de trilha. Traslados: Brasília - São Jorge 
- Local - Alto Paraíso - Brasília. Passeios inclusos no roteiro. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea 


