
 

Chapada Diamantina Sensação 
 

→ 1º Dia - Origem / Lençóis  
Embarque com destino a Lençóis. Recepção no desembarque e traslado para a hospedagem escolhida.  
 
→ 2º ao 7º Dia - Lençóis  
 
Passeios inclusos: 
 
● City Tour em Lençóis - Com sua arquitetura colonial, herança dos tempos em que os diamantes criavam a riqueza 
da região, a cidade de Lençóis, tombada pelo patrimônio histórico em 1973, por si só já é uma atração. 

● Tour Serrano - A trilha começa já a partir da saída do hotel. Subiremos pelo leito do Rio Lençóis até o Poço Haley, 
passando pelo leito do Rio Lençóis até o Poço Haley, passando também pelos incríveis caldeirões formados pela 
força das águas, o salão de Areias Coloridas e a Cachoeirinha, seguindo para a Cachoeira da Primavera e o Mirante, 
de onde teremos uma ampla vista da cidade de Lençóis. 
Trilha leve com duração de 3hs. 

● Cachoeira do Sossego / Ribeirão do Meio - Trilha um pouco mais difícil e ao mesmo tempo bastante variada, com 
caminhadas em meio à mata, entre as pedras do Rio Ribeirão e com a linda Cachoeira do Sossego nos esperando 
para um merecido banho no imenso lago formado pela queda d´água. No retorno teremos mais aventura, desta vez 
no Ribeirão do Meio, que forma um escorrego natural na encosta do morro. 
Trilha difícil com duração de 7hs. 

● Poço do Diabo / Morro do Pai Inácio / Grutas da Pratinha, Azul e Lapa Doce - O tour começa pelo Rio Mucugezinho, 
a cerca de 25 km de Lençóis, onde se localizam o Poço do Pato e o Poço do Diabo, formado por uma bela cachoeira. 
Continuaremos nosso roteiro com a subida ao topo do Morro do Pai Inácio que nos proporcionará um visual 
magnifico dos Morros 3 Irmãos e é considerado por muito o cartão postal da Chapada Diamantina. Almoçaremos na 
Gruta da Pratinha, um dos destinos mais procurados pelos nativos, pelo excelente banho em águas cristalinas que 
penetram no interior da gruta, formando também a entrada da Gruta Azul que fica ao lado. Por fim, a Gruta da Lapa 
Doce. Percorreremos cerca de 850 metros no interior da gruta, acompanhados de um guia com iluminação especial 
que dará ênfase as inúmeras formações rochosas ao longo dos anos pela ação das águas subterrâneas. 
Trilhas leves com duração de 10hs  
 
→ 8º Dia - Lençóis / Origem  
Café da manhã e traslado para embarque com destino à cidade de origem.  
 
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS). IMPORTANTE: PARA SERVIÇOS COMEÇANDO NO AEROPORTO DE LENÇÓIS, 
CONSULTE A FREQUÊNCIA DE VOOS.  
 
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS  
 
"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."  
 
Obs: Recomendamos tempo de conexão de no mínimo 3 horas para voos de chegada em Salvador.  

ATENÇÃO: NÃO INCLUI O TRECHO AÉREO SALVADOR/LENÇÓIS/SALVADOR. 
 
 

 

 

INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Lençóis. Traslado de chegada e saída (Rodoviária ou Aeroporto de Lençóis) e 
passeios inclusos: Tour Serrano, Cachoeira do Sossego, Ribeirão do Meio, Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Grutas da Pratinha,  
Lapa Doce e Azul. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


