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Safári no Jalapão - Entresaídas
SAÍDAS PROGRAMADAS:
19 e 26/SEP 2017
03, 17, 24 e 31/OCT 2017
07, 14, 21 e 28/NOV 2017
05, 12, 19 e 26/DEC 2017
02, 09, 16, 23 e 30/JAN 2018
06, 13, 20, 27/FEB 2018
06, 13, 20 e 27/MAR 2018
03, 10, 17 e 24/APR 2018
01, 08, 15, 22 e 29/MAY 2018
05, 12, 19 e 26/JUN 2018
03, 10, 17, 24 e 31/JUL 2018
07, 14, 21 e 28/AUG 2018
04, 11, 18 e 25/SEP 2018
02, 09, 16 e 23/OCT 2018
06, 13, 20 e 27/NOV 2018
04, 11, 18 e 25/DEC 2018
 1º dia - Terça-Feira: Origem / Palmas.
Chegada em Palmas, recepção. Transfer para acomodação no Hotel/Pousada Girassol (ou similar).
 2º dia - Quarta-Feira: Após café da manhã em Palmas, saída em direção ao Jalapão.
São 300 Km de Palmas até o Jalapão (180 km em asfalto até Ponte Alta), (incluindo a parada para almoço na cidade de Ponte
Alta) - subindo em direção a misteriosa Serra Geral, vamos nos afastando da civilização. Parada no Cânion de Suçuapara, local
refrescante em meio a aridez do cerrado, com suas águas que escorrem por uma fenda entre as rochas. Pernoite no Safari
Camp, situado a beira do Rio Novo (120 km em estrada de terra).
 3º dia - Quinta-Feira: Pela manhã, após o café, instruções sobre o uso e prática da Canoagem.
Saída da prainha do Safari Camp, onde desceremos o Rio Novo, apreciando sua natureza selvagem. O Rio Novo é um dos
últimos rios de água potável no mundo. Seu fundo de areia forma belíssimas praias nas margens deste rio de águas puras e
cristalinas. Retorno para almoço. À tarde, faremos um passeio até as Dunas. Formadas por areia de quartzo de coloração
dourada, as Dunas são cercadas por imensos Chapadões. O pôr do sol e as estrelas são inesquecíveis. Jantar e pernoite no
Safari Camp.
 4º dia - Sexta-Feira: Saída em veículo em direção ao Poço do Fervedouro do Soninho.
Poço de água nascente cercado por bananeiras e com fundo de areia branca. Devido à pressão da água que nasce, é
impossível afundar e teremos a sensação de realmente flutuarmos nas suas águas; é pura diversão. Em seguida, saída em
direção a Cachoeira da Formiga, (15 km em estrada de terra). uma queda que forma uma piscina natural de águas cristalinas e
de cor verde esmeralda. Super-refrescante. Após o almoço, saída para Mateiros, (25 km em estrada de terra). parada para
compras do artesanato do Capim Dourado, etc… Retorno ao Safari Camp (50 km em estrada de terra). Jantar e Pernoite no
Safari Camp.
 5º Dia - Sábado: Jalapão - Palmas
Após o café da manhã, visita a Cachoeira da Velha (70 km em estrada de terra). Com sua imponente queda de 25 metros em
forma de ferradura, a maior do Jalapão. Por uma trilha leve chegaremos a prainha da Cachoeira. Local extremamente
agradável e sombreado com águas rasas e cristalinas. Após lanche, retorno a Palmas. Chegada em Palmas. Chegada no
Hotel/Pousada Girassol (ou similar).
 6º Dia - Domingo: Palmas / Origem
Transfer para o aeroporto. Embarque para a cidade de origem. O Roteiro e os veículos poderão ser alterados de acordo com
condições climáticas ou sempre que a empresa julgar necessário, visando sempre preservar a segurança e conforto dos
passageiros e da equipe.
O Roteiro e os veículos poderão ser alterados de acordo com condições climáticas ou sempre que a empresa julgar
necessário, visando sempre preservar a segurança e conforto dos passageiros e da equipe.
"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."
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
OBS: Crianças - serão aceitos somente maiores de 8 anos.

Não é possível exibir esta imagem no momento.

Apesar de não haver foco de febre amarela, é recomendável a vacinação com pelo menos 10 dias de antecedência;
Não há sinal de telefonia celular no acampamento, porém possuímos telefone via satélite, para uso em casos de emergência.
O Safári Camp é composto por:
- Tendas para 2 pessoas com 2 camas;
- Jogo de cama completo: lençol, sobre-lençol, edredom e travesseiro;
- Barracas para chuveiros solares (Masculina e Feminina);
- Sanitário e pia dentro das tendas;
- Barraca cozinha (com gerador de energia); mesas e cadeiras.
O que levar:
• Lanterna média com pilhas extras
• 2 Toalhas de banho ( 1 para banho e outra para passeios)
• Tênis ou bota para caminhada
• Tênis “velho” para canoagem
• Calça para trekking no cerrado
• Camiseta de manga comprida (para proteção solar)
• Agasalho, pois a temperatura cai à noite ( período de Maio a Setembro)
• Protetor solar e chapéu
• Repelente
• Sunga / Biquíni
• Óculos escuros
• Artigos de Higiene Pessoal (sabonete, xampu, pasta de dente, etc...)
• Medicamentos de uso pessoal
Ao preparar sua bagagem leve somente o necessário, pois nossa capacidade de carga é limitada ao máximo de 20 kg por
pessoa.
INCLUI: 2 noites com café da manhã em Palmas e 3 noites no Safári Camp com pensão completa e lanches de trilha. Traslados
terrestres e passeios mencionados no descritivo do dia a dia do roteiro. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

