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Pirenópolis - 5 dias  

 1º Dia - Origem / Brasília - Pirenópolis - City Tour Histórico Cultural 
Embarque com destino a Brasília (ou Goiânia, sob consulta), até 12h. Transfer para Pirenópolis, distante 150 Km. Chegada e 
hospedagem na pousada escolhida. Almoço de boas-vindas em restaurante de comida típica e a tarde, City tour histórico cultural. 
 
 2º Dia - Cachoeira do Rosário 
Hoje visitaremos a bacia do Ribeirão Araras na serra da Água Limpa. No local, trilhas em meio ao cerrado rupestre com exuberantes 
paredões de quartzito. Caminharemos entre veredas até a cachoeira do Rosário, que despenca de um paredão de 45m, formando 
piscinas de águas verdes. Almoço tardio na cidade. 
 
 3º Dia - RPPN Vargem Grande - Parque dos Pireneus 
Após café da manhã, subiremos a Serra dos Pireneus pela estrada Parque por 20 Km em estrada de terra. Nossa primeira parada é o 
mirante do ventilador, a 1.100m de altitude, com linda vista da cidade de Pirenópolis e os morros que a circundam. Seguimos para a 
RPPN Vargem Grande, para a caminhada de 4 Km, ida e volta, nas trilhas entre veredas, campos e matas de cerrado. No local, 03 
cachoeiras e várias piscinas naturais de águas cristalinas para banhos. Após, vamos para o Parque dos Pireneus, caminhar em cerrado 
de altitude, veredas e formações rochosas com milhões de anos. Finalizamos o dia em 1.400 m de altitude, no segundo pico mais alto 
do centro oeste. 
 
 4º Dia - Mosteiro Zen Budista - Cachoeiras Dos Dragões 
Após o café da manhã na pousada, visitaremos uma das regiões de cerrado mais preservadas de Pirenópolis. Vamos à Várzea do 
Lobo na serra da Água limpa, com muitas nascentes, para caminhadas por campos úmidos e mata ciliar de galeria. A trilha nos leva 
até o fantástico complexo das oito cachoeiras dos Dragões, com lindos paredões coloridos de quartzito. Trilha circular de 5 Km, com 
grau de dificuldade difícil. 
 
 5º Dia - RPPN Santuário Vagafogo - Pirenópolis - Brasília / Origem 
Este dia visitaremos o atrativo que é exemplo de turismo sustentável e no trabalho de extrativismo com frutos e frutas do cerrado, 
caminhadas em mata primaria de cerrado com árvores centenárias. Passaremos por vários Jatobás, Jequitibás e outras árvores 
gigantes do cerrado, até chegarmos ao fabuloso Jatobá de 400 anos, denominado Mãe da Floresta. Desfrutaremos do verdadeiro 
Banho de Floresta. As trilhas passam por trechos de garimpo de ouro datadas do século XVIII. Temos piscinas naturais e pequenas 
cachoeiras para banhos. O atrativo oferece gazebo e redario para um bom descanso. Após a caminhada, vamos degustar a refeição 
(brunch), com mais de 60 itens elaborados na própria fazenda. Check out as 12h. Transfer de Pirenópolis para o aeroporto de Brasília. 
Os voos devem ser marcados, preferencialmente a partir de 18h. 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/receptivo local."  
 
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS  
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.  
 
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. 
 
Inclui: Hospedagem com café da manhã em todos os meios de hospedagem. 2 almoços e 1 Brunch no Santuário Vagafogo, 
conforme roteiro. Transfer regular aeroporto de Brasília- Pirenópolis-aeroporto de Brasília. Consulte também transfers de/para 
Goiânia. Passeios regulares mencionados no roteiro detalhado, com guias locais. 
 
 


