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Serra do Cipó 2020 - 5 dias - Promocional 

 1º Dia - Origem / Belo Horizonte - Serra do Cipó 
Embarque com destino a Belo Horizonte, chegada ao Aeroporto Internacional de Confins e saída às 12hs até a Serra do Cipó 
(75 km em 90 minutos)  com passagem no Parque Estadual do Sumidouro, visitando a Gruta da Lapinha e seus espeleotemas 
maravilhosos, Museu Peter Lund e sua contribuição para a Teoria da Evolução das Espécies. Chegada à Serra do Cipó e 
check in na Pousada Flôr de Pequi, noite livre. 
 

 2º Dia - Serra do Cipó 
Saída às 09hs - Parque Nacional da Serra do Cipó, Cachoeiras do Gavião e das Andorinhas, caminhada em terreno plano 
passando por campos abertos e pequenas matas de galeria, atravessando riachos cristalinos e pausando para banhos 
refrescantes nos poços das duas cachoeiras. Nível médio, percurso de 14 km ida e volta. Duração 06hs. 
 

 3º Dia - Serra do Cipó 
Saída às 09hs - Parque Nacional da Serra do Cipó, Cachoeira da Farofa, iniciando na Portaria Areias, a principal do Parque 
Nacional, toda em terreno plano, com paisagens belíssimas do Vale dos Mascates e banhos refrescantes no poço da 
cachoeira mais visitada do Parque Nacional. Nível médio, percurso de 16 km ida e volta e duração aproximada de 06hs. 
 

 4º Dia - Serra do Cipó 
Saída às 09hs - Parque Nacional da Serra do Cipó, Vale do Travessão, caminhada ícone da parte alta do Parque Nacional, 
toda na crista da serra com paisagens impressionantes dos vales, serranias e campos rupestres, até o divisor natural das 
bacias hidrográficas do Rio Doce e São Francisco, com paredões com mais de 500 metros de altura e pausa para banhos 
refrescantes na Cachoeira do Descanso. Nível difícil, percurso de 18 km ida e volta, duração 09hs. 
 

 5º Dia - Serra do Cipó - Belo Horizonte / Origem 
Saída às 10hs - Caiaques e Stand Up Paddle no Rio Cipó, passeio contemplativo da fauna e flora ribeirinhas, remando em 
águas tranquilas em caiaques duplos e prancha de stand up paddle, com paisagem espetacular da Serra das Bandeirinhas e 
tempo para banho na Cachoeira Grande. Nível fácil, duração 04 horas. Retorno para banho e check out na pousada. Saída 
conjunta às 16hs, voos após às 19hs. 
 
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." 
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 
HORÁRIO DO TRANSFER IN - SAÍDA ÀS 12HS. 
HORÁRIO DO TRANSFER OUT - SAÍDA ÀS 16HS. 
 
* VOO DE CHEGADA DEVERÁ SER ATÉ ÀS 11HS.   
* VOO DE RETORNO DEVERÁ SER APÓS ÀS 19HS.      

 
INCLUI: Traslado aeroporto de Confins-Serra do Cipó-aeroporto de Confins, traslados locais, hospedagem na Pousada Flôr de 
Pequi com café da manhã, 3 lanches de trilha, nas atividades de caminhada, ingressos do Parque Estadual do Sumidouro (Gruta 
da Lapinha) e do Balneário Zareia (Cachoeira Grande – Canoagem), guiamentos especializados em todas as atividades, aluguel 
dos equipamentos de canoagem. Assistência de viagem Travel Ace. 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


