
 

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu - MG – 5 dias e 4 noites 
Saídas diárias 

1° dia - Origem / Montes Claros – Itacarambi 
Saída até às 15:00 hrs do Aeroporto de Montes Claros com destino a Itacarambi Duração do percurso prevista de 
03:40hrs.  Acomodação na hospedagem escolhida. Noite livre. 
 
2º ao 4º dia - passeios inclusos:  
 
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu – Saídas após o café da manhã para visita ao Parque, incluindo lanche de 
trilha, almoço tardio e visita aos sítios arqueológicos: 
 
Lapa do Boquete – Um dos sítios arqueológicos mais estudados onde foram encontrados alguns sepultamentos 
e um silo pré histórico - estrutura de armazenamento de alimentos. 
 
Lapa Bonita e Lapa do Índio - Uma das mais belas e ornamentadas grutas do Parque, a Lapa Bonita possui 
salões e galerias repletos de espeleotemas, além do salão coberto por sedimentos avermelhados, chamado de 
Salão Vermelho. Na Lapa do Índio veremos pinturas rupestres que cobrem as paredes até o teto. A partir do 
Mirante do Índio avistamos a abertura da Gruta do Janelão. 
 
Lapa do Caboclo e Carlúcio – O paredão de pinturas rupestres da Lapa do Caboclo possui uma grande 
concentração de pinturas do estilo Caboclo, descobertas pela primeira vez neste local e que são exclusivas do 
Vale do Peruaçu. No Caminho da Lapa do Carlúcio, encontraremos mirantes de onde é possível observar as 
variações da mata seca em diferentes épocas do ano, os cactos e a vegetação rupestre. A trilha segue pela mata 
de galeria até o início da gruta do Carlúcio, onde veremos as rochas provenientes do desabamento do teto da 
caverna. 

Gruta do Janelão - Principal atrativo do Parque - suas enormes dolinas, salões e gigantescos espeleotemas. O 
paredão rochoso, logo na entrada, é um grande ateliê a céu aberto que conta a história da presença humana no 
Vale do Peruaçu por meio das pinturas rupestres. É na gruta do Janelão que está localizada a maior estalactite do 
mundo, a Perna da Bailarina. 
 
Distâncias percorridas a pé: De 1,2 Km a 4,8 km (ida e volta).  
 
Níveis de dificuldade:  De leve a semipesado. Recomendável um bom preparo físico e calçados adequados 
como botas de caminhada e/ou tênis amaciados. 
 
Comunidade Vazanteira na Ilha do Jenipapo 
Às 08:00hrs saída para Itacarambi e travessia de barco em Morro Velho no rio São Francisco para a Ilha do 
Jenipapo. Desembarque e início da caminhada para visitar a comunidade vazanteira da ilha, com suas oficinas para 
a fabricação de farinha e outros produtos como o beiju de massa, beiju de lenço, beiju de tapioca e a puba, além 
de conhecer práticas de agricultura familiar da comunidade. Almoço (incluso) em restaurante local. Retorno para 
Itacarambi e passeio panorâmico pela cidade.   
 
5º dia - Itacarambi - Montes Claros / Origem 
Saída com destino a Montes Claros. Recomenda-se reservarem voos com saída a partir das 14:00 hrs. 
 
IMPORTANTE: 
• As atividades previstas também podem, eventualmente, sofrer alterações e correções de última hora devido a 
questões climáticas, logística, segurança e regras de visitação ao Parque Nacional Cavernas de Peruaçu.  
 
INCLUI: 
• Traslados terrestres para os destinos. 
• Hospedagem com café da manhã em Itacarambi.  
• Refeições: 3 lanches de trilha e almoços tardios durante as visitas ao Parque, 1 almoço caseiro na comunidade 
vanzanteira da Ilha do Jenipapo. 
• Guias locais  
 



 

NÃO INCLUI: Despesas pessoais., acesso gratuito à internet (WiFi), telefonemas, bebidas em qualquer momento, 
refeições não mencionadas como inclusas, toda e qualquer despesa não citada em inclui. 
 
O que levar: tênis confortável para as caminhadas com sola de borracha ou bota, meias de preferência de algodão, 
protetor solar e boné, roupa de banho para o passeio à Ilha do Jenipapo, capa de chuva,  roupa leve para as 
caminhadas (recomendável para as trilhas o uso de calça comprida, camisa de manga comprida, lanterna e 
binóculo), cantil, sacos plásticos para lixo nas trilhas, repelente, mochila pequena, binóculo para observação da 
fauna, medicamentos tomados regularmente. Organize sua bagagem e leve somente o necessário. 
 
 


