Chapada Diamantina Total
→ 1º Dia – Origem /Salvador - Lençóis
Embarque com destino a Salvador. Recepção no aeroporto e traslado para a rodoviária. Embarque em ônibus de linha regular
para Lençóis. Recepção na rodoviária em Lençóis e traslado para a hospedagem escolhida. Duração da viagem de ônibus prevista
de 7h30.
*Consulte horários regulares de saída de ônibus entre Salvador e Lençóis.
→ 2º Dia - Tour Serrano - Poço Halley - Cachoeira da Primavera
Após o café da manhã saída para uma trilha leve começando já a partir da saída do hotel. Subiremos pelo leito do Rio Lençois
até o Poço Haley, passando 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.
Retorno ao hotel por volta das 14hs.
→ 3º Dia - Cachoeira do Sossego - Ribeirão do Meio
Após o café da manhã saída para a trilha da Cachoeira do Sossego, considerada de nível difícil e ao mesmo tempo bastante
variada, com caminhadas em meio à mata, entre as pedras do Rio Ribeirão até chegarmos na Cachoeira para um merecido banho
no lago formado pela queda d água. No retorno faremos uma parada no Ribeirão do Meio, um escorrego natural na encosta do
morro. Retornaremos ao hotel no final da tarde.
→ 4º Dia - Cachoeira da Fumaça e Riachinho
Após o café da manhã seguiremos até a Cachoeira da Fumaça . O percurso é longo e exige um certo esforço. É a segunda
cachoeira mais alta do Brasil, com 422m. Por sua imensidão, a cachoeira não é própria para banho, mas logo vem a recompensa.
É na Cachoeira do Riachinho que você vai mergulhar, nadar e relaxar. Duração: dia inteiro - trilha difícil.
→ 5º Dia - Poço do Diabo - Morro do Pai Inácio - Grutas da Pratinha e Lapa Doce
Após o café da manhã seguiremos para o Rio Mucugezinho, a cerca de 25Km de Lençóis, onde se localiza 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 magnífico dos Morros 3 irmãos e é considerado por muitos o cartão postal da Chapada Diamantina.
Almoçaremos na Gruta da Pratinha (almoço não incluso), 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 do guia com iluminação especial
que dará ênfase às inúmeras formações rochosas decorrentes da ação das águas subterrâneas. Retornaremos ao hotel no início
da noite.
→ 6º Dia - Poço Azul - Igatu - Mucugê
Após o café da manhã saída para a cidade de Mucugê. No percurso visitaremos o Poço Azul, cujas águas transparentes
proporcionam um banho inesquecível. Seguiremos para o vilarejo de Xique Xique do Igatu, encravado na encosta da Serra de
Sincorá e com apenas 450 habitantes, mais conhecida como a Cidade de Pedra. Chegaremos a Mucugê no final da tarde, com
alojamento imediato e no início da noite passearemos pelas ruas desta pequenina e bela cidade, conhecendo a Praça dos
Garimpeiros e o Cemitério Bizantino. Acomodação e pernoite.
→ 7º Dia - Mucugê - Cachoeira do Buracão
Após o café da manhã saída para visita à cachoeira do Buracão, considerada como a mais bela de toda a Chapada Diamantina.
Está localizada no município de Ibicoara, distante 80 Km de Mucugê. Em veículo apropriado seguiremos para o início da trilha
que nos levará a um magnífico canion e a uma espetacular queda d água. Retornaremos a Mucugê no final da tarde.
"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."
→ 8º Dia - Mucugê - Lençóis – Salvador / Origem
Traslado para a rodoviária de Lençóis, embarque em ônibus de linha regular para Salvador e traslado rodoviária de Salvador ao
aeroporto. Embarque para a cidade de origem.
* Recomendamos reservar voo saindo de Salvador após às 20h00.
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS). IMPORTANTE: PARA SERVIÇOS COMEÇANDO NO AEROPORTO DE LENÇÓIS, CONSULTE A
FREQUÊNCIA DE VOOS.
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
Obs: Recomendamos tempo de conexão aeroporto – rodoviária-aeroporto de no mínimo 3 horas para voos de chegada e saída em
Salvador.
INCLUI: Traslado aeroporto-rodoviária-aeroporto em Salvador, Bilhete de ônibus Slavador-Lençóis-Salvador, hospedagem com café da
manhã em Lençóis (5 noites) e Mucugê (2 noites). Traslado de chegada e saída (Rodoviária de Lençóis) e passeios inclusos: Passeios
inclusos: Tour Serrano - Poço Halley - Cachoeira da Primavera, Cachoeira do Sossego, Ribeirão do Meio, Poço do Diabo - Morro do Pai
Inácio - Grutas da Pratinha e Lapa Doce, Cachoeira da Fumaça e Riachinho, Poço Azul, Igatu, Cachoeira do Buracão. Assistência de
viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

