Serra da Capivara – 6 dias e 5 noites
Saídas Diárias
 1º Dia - Origem / Petrolina – Serra da Capivara
Chegada em Petrolina e saída no máximo até às 15:00hs em veículo privativo para São Raimundo Nonato. Duração do percurso
prevista de 4:30 horas. Chegada e Acomodação no Hotel Serra da Capivara.
 Entre o 2º e o 5º Dia – passeios inclusos:

Desfiladeiro da Capivara
Após o café da manhã, saída em direção ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Visita ao Desfiladeiro da Capivara, com seus
numerosos sítios arqueológicos ricos em pinturas rupestres. Almoço (incluso) na Oficina de Cerâmica. Segundo a disponibilidade
dos visitantes, à tarde visita ao Boqueirão do Paraguaio - que possui pinturas de mais de 1,50m. No final da tarde retorno para a
Pousada. Jantar incluso.

Caldeirão dos Rodrigues
Após o café da manhã saída para o circuito Caldeirão dos Rodrigues: longa caminhada percorrendo caminhos de grande beleza e
conhecendo novos sítios arqueológicos. Lanche durante o passeio. Retorno para a Pousada. Jantar incluso.

Serra Branca - Baixão das Andorinhas
Após o café da manhã, saída para a Serra Branca, último circuito inaugurado no Parque Nacional Serra da Capivara. Lanche
durante o passeio. À tarde, já no caminho de retorno, visita ao Baixão das Andorinhas onde é possível observar o retorno das
aves para dormir no canyon. Jantar incluso.

Trilha Humbu - Pedra Furada e Boqueirão
Após o café da manhã, visita ao Museu do Homem Americano. Saída para a Trilha de Hombu, que na língua YÊ significa: "Venha
ver, venha comigo". Lanche durante o passeio. Visita à região da Pedra Furada, Baixão das Mulheres e no fim do dia visita ao
sítio arqueológico mais antigo das Américas iluminado: Boqueirão da Pedra Furada. Jantar incluso.
 6º Dia – Serra da Capiva - Petrolina / Origem
Saída bem cedo para o aeroporto em Petrolina para embarque com destino a 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."

INCLUI: Hospedagem com café da manhã e jantar no Hotel Serra da Capivara, almoço ou lanche de trilha, visitas aos sítios rupestres
e ao Museu do Homem Americano conforme mencionado no roteiro. Traslados terrestres Petrolina-Serra da Capivara -Petrolina e
para os passeios inclusos. Não inclui alimentação durante os percursos Petrolina-Serra da Capivara-Petrolina. Assistência de viagem
Travel Ace.

