Jalapão - Volta ao Parque - 8 Dias *** Saída Promocional ***
SAÍDAS PROGRAMADAS:
07, 14, 21 e 28/03
18/04
19/09
17/10
28/11
05 e 12/12/2020
1º Dia - Origem / Palmas
Embarque com destino a Palmas. Recepção no Aeroporto e transfer para a hospedagem em Palmas.
2º Dia - Palmas - São Félix
07:20hs - Saída com destino ao Jalapão Ecolodge para almoço. Logo após teremos a oportunidade de um refrescante banho
na enseada do Rio Soninho. No final da tarde subiremos o Morro da Catedral, um dos cartões postais do Jalapão, onde
teremos a magnífica experiência de apreciar um belíssimo entardecer. Após a descida, faremos nosso jantar e pernoite em São
Félix.
Nível de Dificuldade: Leve a moderada
3º Dia - São Félix
05:00hs - Saída cedo para trekking na Travessia da Velha, uma caminhada de aproximadamente 12km, passando por campos
limpos e veredas, até chegar na Cachoeira da Velha uma oportunidade de vermos de um ângulo diferente do convencional,
ou seja na parte de dentro do parque. No almoço faremos um piquenique em uma das prainhas do Rio Novo, uma chance de
comer em meio a natureza. Na sequência faremos um Rafting de
2 horas, com corredeiras classe IV, para que todos possam conhecer a emoção que é remar no Jalapão, uma dose de
adrenalina na medida para ficar marcada como o cartão de visita na mente dos amantes da natureza que visitam o Jalapão.
Visitaremos também, várias prainhas no maior Rio de águas limpas e potável do Brasil. Depois de finalizado o Rafting,
retornamos por uma trilha de mais 3,5km até o Jalapão Ecolodge com chegada prevista às 18h. Após um breve descanso,
partiremos para cidade de São Félix para jantar e pernoite.
ROTEIRO ALTERNATIVO - (De novembro a Abril): Em virtude do período de chuvas e questões operacionais e segurança,
haverá uma mudança do percurso, Iremos percorrer uma trilha de 5 km entre o Fervedouro do Alecrim e o Fervedouro do Bela
Vista. Após o almoço partiremos para uma aventura de Rafting por 12km, aproximadamente 2 horas e meia de descida classe II
ou III pelo rio Soninho. Final do dia chegaremos na cidade de São Félix para jantar e pernoite.
Nível de Dificuldade: Moderado
4º Dia - São Félix - Mateiros
Seguiremos após o café da manhã em direção a Mateiros. Visitaremos o Fervedouro do Buritizinho e a prainha do Rio Formiga.
Depois do banho de rio iremos caminhar 4 km em meio ao Cerrado até o Fervedouro Encontro das Águas. Iremos desfrutar do
banho no Encontro dos rios Formiga e Soninho, onde poderemos notar a diferença de temperaturas e cores de suas águas. Em
seguida almoçaremos uma típica comida Jalapoeira na Comunidade Quilombola Mumbuca, berço do capim dourado.
Após um breve descanso, seguiremos até a Cachoeira do Formiga, considerada uma das mais belas do Jalapão, com suas
águas de cor verde esmeralda que proporciona um banho relaxante e renovador para o corpo. Um dos mais desejados e belos
para banho, mergulho e flutuação.
5º Dia - Mateiros - Ponte Alta
04:00hs - Começaremos o dia bem cedo, com um trekking na Serra do Espírito Santo, aproximadamente 4 horas de duração
com uma subida de 500 metros, mais uma trilha de 3 km em cima da Serra, onde poderemos apreciar o alvorecer e uma
paisagem deslumbrante. Depois Iremos tomar café regado de histórias no Bar de Dona Abenita. Em seguida visitaremos as
Dunas do Jalapão, um belo cenário com suas areias laranja dourado, rodeadas de serras e veredas para apreciar essa
paisagem autêntica da região jalapoeira.
Logo após a visita das Dunas, conheceremos uma prainha do rio Novo onde poderemos tomar um banho e almoçaremos no
restaurante do Sr. Adélio na Comunidade do Rio Novo. Após o descanso seguiremos para Ponte Alta para jantar e pernoite.
Nível de Dificuldade: Moderado
6º Dia - Ponte Alta - Taquaruçu
Sairemos em direção a Taquaruçu, mas não sem antes conhecer outro cartão postal da região: trata-se da Pedra Furada, uma
enorme pedra de arenito esculpida pelo vento e chuva. Em seguida nos deslocaremos para o Canyon Encantado, um lugar de
beleza rara e única. Em algumas épocas do ano chega a ter mais de cinco cachoeiras que podem ser vistas do mesmo lugar;
faremos uma caminhada por dentro do Canyon aproximadamente de 1,5 km. Almoçaremos no restaurante do Senhor Juraci
onde apreciaremos uma deliciosa comida caseira regada de boas histórias. Após um breve descanso seguiremos para
Taquaruçu, com chegada prevista para às 19 horas.

Nível de Dificuldade: Moderado a Dificil
7º Dia - Taquaruçu
08:00hs - Começaremos nosso roteiro com um dia relaxante e cheio de encantos no Distrito de Palmas, Taquaruçu, um
lugarzinho aconchegante e bucólico, de gente hospitaleira e cheio de cachoeiras de águas frias
e cristalinas, o manancial de águas da capital do estado. Visitaremos a Fazenda Ecológica e curtiremos a bela Cachoeira das
Araras (25m), talvez aqui tenhamos a oportunidade de sermos conduzidos pelos labradores dóceis da propriedade. Após o
almoço iremos conhecer mais dois atrativos: a Cachoeira Escorrega Macaco (50m de altura) e a Cachoeira Roncadeira (70m).
Em seguida iremos apreciar o entardecer em algum local especial, retornaremos para Palmas, acomodação e pernoite em
Taquaruçu na Pousada Aldeia da Serra.
8º Dia - Taquaruçu - Palmas / Origem
Traslado até o aeroporto de Palmas para 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."
''Em caso de indisponibilidade de vagas nas pousadas mencionadas acima, o passageiro será encaminhado para outras
acomodações similares''

‘’Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea‘’
INCLUI: Transportes terrestres de saída e chegada, hospedagem em Palmas com café da manhã (1 noite), em São Félix (2
noites), Mateiros (1 noite), Ponte Alta (1 noite) e Taquaruçu (2 noites), 5 almoços, 3 jantares e 1 picnic e passeios conforme
itinerário, taxas de atrativos, lanche de trilha, guia local e assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea, passeios opcionais e alimentação em Palmas e na noite extra em Taquaruçu na Pousada Aldeia
da Serra.

