
  
Serra do Cipó - 5 dias - Feriados 

Feriado Tiradentes - 17 a 21/04/2020 
Feriado Corpus Christi - 10 a 14/06/2020 
Feriado Revolução Constitucionalista - 08 a 12/04/2020 

 
 1º Dia - Origem / Belo Horizonte - Serra do Cipó 
Desembarque no Aeroporto de Confins, traslado até a Serra do Cipó (75 km - 90 minutos), check in na Pousada Flôr de Pequi  
e noite livre. 
 
 2º Dia - Serra do Cipó - Parque Nacional - Cachoeiras do Gavião e das Andorinhas 
Deslocamento até a Portaria do Retiro do Parque Nacional, com caminhada de 07 km até a Cachoeira do Gavião, com águas 
esverdeadas e magnífica paisagem natural; mais uma pequena caminhada de 01 km e estaremos em outra cachoeira, 
completamente diferente, adentrando em um canyon aberto onde é possível conferir a história da geomorfologia das rochas 
quartizíticas e nos refrescarmos nas águas escuras da belíssima Cachoeira das Andorinhas. Retorno até a portaria em 
caminhada de 07 km, refeição tardia no centrinho e noite livre. 
 
 3º Dia - Serra do Cipó - Tour Lapinha da Serra - Pinturas Rupestres  
Deslocamento até o bucólico vilarejo de Lapinha da Serra, situado entre montanhas e margeado por uma linda lagoa azul, 
onde navegaremos em uma canoa a vara, manejada por nativo, até um dos mais importantes sítios arqueológicos da região, 
com mais de 200 pinturas rupestres datadas de até 7.000 anos, e explicações detalhadas de nosso guia sobre os nossos 
antepassados que as fizeram. Retorno para uma deliciosa refeição no fogão a lenha e pequena caminhada até a Cachoeira do 
Rapel, com pausas para admirar a magnífica paisagem do mirante do povoado e da lagoa. Retorno para a pousada e noite livre 
 
 4º Dia - Serra do Cipó - Cachoeira Tabuleiro por Cima  
O mais sensacional deslocamento 4x4 pela crista da Serra do Espinhaço, com paisagens cinematográficas das serranias e 
campos rupestres, mais deslocamento a pé até o topo da mais alta cachoeira de MG, com 273 metros de queda livre e eleita 
por revistas especializadas como a mais bonita cachoeira do Brasil, uma das 07 Maravilhas da Estrada Real, com vários poços e 
cascatas nos 500 metros de deslocamento dentro da calha do Ribeirão do Campo, formador da cachoeira. Nível médio, 
caminhada total de 07 km ida e volta, duração do passeio 10 horas. Retorno com refeição tardia e noite livre para curtir os 
barzinhos com musica ao vivo no centrinho. 
 
 5º Dia - Serra do Cipó - Canoagem no Rio Cipó - Belo Horizonte / Origem 
Traslado até o Balneário Zareia, onde embarcaremos em nossos caiaques duplos e pranchas de stand up paddle para um 
percurso de 03 km até a Prainha, com pausa para banho de rio e prática de prancha de remo em pé. Retorno para a parte alta 
da Cachoeira Grande, contemplando a fauna e flora ribeirinhas. Tempo para banhos refrescantes nos poços das outras 
cachoeiras locais, como Tomé e Chica, além do Lageado. Retorno para banho e check out na pousada e delicioso almoço 
mineiro já a caminho do aeroporto de Confins. Recomendamos voos após as 19:00hs 
 
"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: Traslado aeroporto de Confins-Serra do Cipó-aeroporto de Confins, traslados locais, hospedagem com café da manhã na 
Pousada Flôr de Pequi, ingressos de todos os atrativos visitados, condutores especializados em todas as atividades, 2 lanches de 
trilha e 4 refeições tardias, aluguel dos equipamentos de canoagem. Assistência de viagem Travel Ace. 
NÃO INCLUI: Passagem aérea.  


