
 

Ecoaraguaia Jungle Lodge - 6 Dias   

Vivências de rio, floresta, fazenda e comunidade aguardam o visitante na Fazenda Ecoaraguaia, em Caseara-TO. O município 
de Caseara está no meio do mapa do Brasil, no limite norte da Ilha do Bananal, no ecótono onde encontram-se 3 biomas 
(Cerrado, Amazônica e Pantanal) e faz divisa com o estado do Pará. 

 A Fazenda faz parte de um modelo de bioagronegócio de gestão e desenvolvimento chamado Fazenda do Futuro, integrando 
Ecoturismo, Agricultura e Pecuária Regenerativa, Empreendedorismo de Rede e Reflorestamento.  
 
A reserva florestal da fazenda, onde está o Ecoaraguaia Jungle Lodge, fica às margens do rio do Coco/Araguaia e é vizinha ao 
Parque Estadual do Cantão. As cabanas foram projetadas seguindo os princípios da bio-construção. 

 
→1º Dia - Origem / Palmas – Caseara - Ecoaraguaia Jungle Lodge   
Embarque com destino a Palmas. Recepção no Aeroporto e às 12h30 traslado para o Ecoaraguaia Jungle Lodge. 
Duração prevista do percurso: 3 horas. Acomodação, jantar e pernoite, 
 
→ Entre o 2º e 5º Dia – Ecoaraguaia Jungle Lodge - Atividades inclusas  
- Roda de conversa, caminhadas leves na Reserva Florestal, contato com técnicas da integração lavoura, pecuária 
e floresta; 
- Passeio em barco motorizado para desfrutar de praias de banco de areia com possibilidade de avistamento de 
fauna como botos, jacarés, ariranhas, diversos tipos de aves, entardecer no rio do Coco ou Araguaia e finalizando 
com uma rodada de pizza na cidade de Caseara; 
- Visita a uma família de um assentamento vizinho para conhecer seu modo de cultivo e almoço na loja da 
Cooperativa Rural e Natural em Caseara. Jantar, ao redor da fogueira, na praia de rio; 
- Caminhada leve e plana por 7 km dentro do Parque Estadual do Cantão e conversas sobre pesca, fauna, flora e 
preservação da natureza. 
  
→6º Dia - Ecoaraguaia Jungle Lodge – Palmas / Origem  
Às 10h00, traslado ao aeroporto de Palmas e 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 Ecoaraguaia Jungle Lodge." 

‘’Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio‘’ 

INCLUI: Transportes terrestres de saída e chegada, hospedagem no Ecoaraguaia Jungle Lodge com pensão completa, exceto 
bebidas e atividades diárias conforme programação do Lodge.  

NÃO INCLUI: Passagem aérea, alimentação durante os traslados e bebidas no período de hospedagem no lodge. 

 


