Chapada das Mesas – 4 dias e 3 noites
 1º Dia - Origem - Imperatriz / Carolina

Recepção no aeroporto de Imperatriz e traslado até Carolina. Acomodação na pousada do Lajes.
 2º Dia – Carolina - Encanto Azul, Poço Azul, Cachoeira de Santa Bárbara - Carolina
Deslocamento pela Transamazônica até a cidade de Riachão, seguindo deslocamento em estrada de terra e mais 6,5 km OffRoad até o Encanto Azul, nascente de rochas calcárias de águas com tonalidade azulada e cristalinas. Almoço no Complexo do
Poço Azul (não incluso). Logo após, visitação ao Poço Azul, Cachoeiras de Santa Paula e Santa Barbara com seus majestosos
76 metros de queda. Retorno para a pousada no final da tarde (pernoite em Carolina). Chegada prevista às 18h.
 3º Dia – Carolina - Complexo Pedra Caída + Portal da Chapada das Mesas - Carolina
Após o café da manhã, trajeto até o Eco Resort Pedra Caída. Check in e apresentação do Complexo, "briefing" das atividades a
serem desenvolvidas e organização do itinerário. No Complexo, visita à Cachoeira Santuário de Pedra Caída, Cachoeira da
Caverna e do Capelão. Para a Cachoeira do Santuário, caminharemos 600 metros por uma trilha ecológica de madeira, parte
em meio ao cerrado e parte em meio a paredões com aproximadamente 50 m de altura. Almoço no local (Não incluso).
Pernoite em Carolina.
 4º Dia - Carolina / Imperatriz - Origem
Traslado até o aeroporto de Imperatriz e embarque para 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
guia/receptivo local."
SAÍDAS ÀS TERÇAS-FEIRAS (EXCETO FERIADOS)
- Recomendada a vacina de febre amarela, aplicada no mínimo com dez dias de antecedência da viagem. Mais informações
consulte: a www.anvisa.gov.br/paf/febre/postos.htm

INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Carolina (3 noites). Traslados e passeios (com acompanhamento de guia local)
em base regular/compartilhada conforme o roteiro. Assistência de viagem Travel Ace.
Traslado: Imperatriz / Carolina  Saída às 16h.
Carolina / Imperatriz  Saída às 08h30.

NÃO INCLUI: Passagem aérea Origem/Imperatriz/Origem. Entrada nos atrativos (particulares).

