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Serra do Cipó Super Caminhada – Carnaval
Saída: 09 a 14/02/18
 1º Dia - Origem / Belo Horizonte - Serra do Cipó
Desembarque na parte da manhã no Aeroporto de Confins, traslado até a Serra do Cipó (75 km – 90 minutos), check in na
Pousada, noite livre.
 2º Dia - Serra do Cipó
09:00hs - Caminhada Cachoeiras do Gavião, Tombador E Andorinhas - Após café da manhã, traslado local até a Portaria do
Retiro do Parque Nacional da Serra do Cipó, onde faremos uma caminhada de 19 km ida e volta em percurso plano, passando
por campos abertos e pequenas matas de galeria, atravessando riachos cristalinos e pausando para descanso e banhos
refrescantes nos poços das três cachoeiras, a primeira, Gavião, de águas claras e caminho de cascalhos para massagear os
pés; a segunda, Tombador, com duas quedas e o melhor poço para mergulhos, a última, Andorinhas, de águas castanhas,
ótima para hidromassagens naturais debaixo da queda. Retorno para refeição tardia e noite livre.
Nível médio, duração 08hs.
 3º Dia - Serra do Cipó
09:00hs - Caminhada Travessão - A caminhada ÍCONE da parte alta do Parque Nacional da Serra do Cipó, todo na parte alta,
com paisagens belíssimas dos campos rupestres, vales e serranias, até o divisor natural das bacias hidrográficas do São
Francisco e Rio Doce, com paredões de 700 metros e visual de tirar o fôlego. Tempo para apreciar e banho de cachoeira no
retorno. Retorno com refeição tardia e noite livre.
Nível difícil, 18 km ida e volta, duração 09hs.
 4º Dia - Serra do Cipó
09:00hs - Caminhada Farofa de Cima - Paisagens maravilhosas e subida por dentro da calha do Ribeirão Carambinha, com
vários poços para refrescar o longo aclive de 05 kms até o topo da Serra das Bandeirinhas, onde várias quedas do Córrego da
Farofa nos aguardam para banhos demorados e um visual privilegiado do Vale dos Mascates. Retorno com refeição tardia e
noite livre. Nível difícil, 16 km ida e volta, duração 08hs.
 5º Dia - Serra do Cipó
09:00hs - Caminhada Congonhas - Visual do alto da serra com campos rupestres e belíssimas cachoeiras no Ribeirão
Congonhas, mostrando-nos ao longe os caminhos percorridos nos dias anteriores, além de descida espetacular pela calha do
rio e pinturas rupestres datadas de 7.000 anos. Retorno para refeição tardia e noite livre.
Nível médio a difícil, 14 km ida e volta, duração 07hs.
 6º Dia - Serra do Cipó - Belo Horizonte / Origem
10:00hs - Passeio de Caiaques e standad up padde no rio Cipó - Para relaxar antes do retorno uma atividade contemplativa da
fauna e flora ribeirinhas, em percurso de 03 km ida e volta por águas abrigadas, em caiaques duplos e pranchas de stand up
paddle e retorno para banho de despedida na Cachoeira Grande. Retorno para check out e refeição já a caminho do aeroporto.
Recomendamos voos após as 19:00hs.
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
"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: Traslado in/out Confins – Serra do Cipó; Traslados locais; 04 diárias com café da manhã nas Pousadas ECOVIP (Flôr de
Pequi, Pantanal da Serra ou Bella Vista); Ingressos dos atrativos visitados; Condutores especializados com formação em primeiros
socorros e relevantes informações sobre a fauna, flora, geomorfologia, história e estórias da Serra do Cipó; 04 lanches de trilha e 05
refeições tardios; Aluguel dos equipamentos (canoagem). Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

