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Chapada Diamantina - 5 dias
 1º Dia - Origem / Lençóis
Embarque com destino a Lençóis. Recepção no desembarque e traslado para a hospedagem escolhida.
 2º ao 4º 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 - Complexo formado pelo rio Lençóis com suas piscinas e caldeirões naturais. Subindo o rio encontrase o poço Halley, o salão de areias coloridas, a cachoeirinha e a cachoeira da Primavera.
● Ribeirão do Meio - Corredeira que forma um tobogã natural, ótimo para escorregar. Caminhada tranquila e
agradável por dentro da mata nativa.
● Poço do Diabo - Ótimo para tomar banho e curtir o visual do cânion e da cachoeira. Fica no rio Mucugezinho, a 20
km de Lençóis. Opções de tirolesa e rapel.
● Morro do Pai Inácio - Cercado de lendas é o cartão postal da Chapada Diamantina. Possui 1.120m de altitude,
oferecendo uma vista sensacional da região. A subida do morro leva de 20 a 30 minutos.
● Gruta da Lapa Doce - Com aproximadamente 24 km de extensão já mapeados, repletos de estalactites,
estalagmites e com formações curiosíssimas. Antigamente a gruta era passagem de um rio, por isso o nome Lapa
Doce. Fica a 70 km de lençóis, na região de Iraquara.
● Gruta da Pratinha - Lugar ideal para mergulhar. A gruta é invadida pelo Lago da Pratinha, raso e de águas cristalinas
e azuis, onde crescem plantas e vivem inúmeros cardumes. Fica a 75 km de Lençóis, na região de Iraquara.
● Cachoeira do Sossego - Concordando com o nome, a Cachoeira do Sossego é um lugar de imensa Paz. A trilha de
7 km, partindo de Lençóis, passa pelo leito do Rio Ribeirão e por um grande Cânion. Opção de rapel.
"A ordem dos passeios não serão obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a
critério do guia/receptivo local."

 5º 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
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
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: Lençóis City Tour, Tour Serrano e Ribeirão do Meio, Poço do Diabo, Morro do Pai Inácio, Grutas da Pratinha, Lapa
Doce e Azul e Cachoeira do Sossego. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

