Chapada dos Veadeiros - 5 dias - São Jorge - Promocional
SAÍDAS PROGRAMADAS:
De 08 a 12 de Agosto
De 12 a 16 de Setembro
De 17 a 21 de Outubro
De 21 a 25 de Novembro
De 12 a 16 de Dezembro
→ 1º Dia - Origem / Brasília - São Jorge
Recepção no aeroporto de Brasília e traslado para Alto Paraíso ao meio dia (12hs). Almoço em Alto Paraíso. E deslocamento de
38 km pela Estrada-Parque Veadeiros até a Vila de São Jorge, onde ficaremos acomodados em uma das pousadas escolhidas.
Acomodação na pousada escolhida.
Atividade Opcional – Tirolesa do Voo do Gavião.
→ 2º Dia - Cachoeira do Segredo
Após o café da manhã, faremos um deslocamento de carro (10 km) até a sede da fazenda. Caminharemos um total de 6 km. A
trilha vai serpenteando o ribeirão Segredo, quando nos deparamos com a bocaina do segredo e veremos uma das mais
impressionantes cachoeiras da região: Cachoeira do Segredo, com mais de 100 metros de altura. Tomaremos um refrescante
banho e faremos o nosso lanche. A volta será pelo mesmo caminho. Retornaremos para o almoço em São Jorge no fim da
tarde.
À noite – opcional: Visita as piscinas de águas-quentes “Jequitibá” a 15 km de São Jorge.
→ 3º Dia - Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Saltos do Rio Preto
Após o café da manhã caminharemos pela trilha que vai até os Saltos do Rio Preto. A primeira queda visitada tem 120m e
apresenta um visual inesquecível, motivo pelo qual acabou se tornando o cartão postal da Chapada. Em seguida iremos até o
Salto de 80m, que possui uma piscina ótima para banho. No retorno da caminhada iremos fazer mais uma parada para banho
nas hidromassagens naturais das Pedreiras. Almoço em São Jorge no fim da tarde.
→ 4º Dia - Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Cânion II & Cariocas
Nos deslocaremos após o café da manhã para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Caminhada de 10 km (total) pelas
trilhas de acesso aos cânions. Visitaremos Cânion II que possui com grandes paredes de pedras de quartzito e várias piscinas,
onde faremos o lanche. Em seguida caminharemos cerca de 3 km até a Cachoeira Cariocas, onde o Rio Preto cai espalhado
pelas pedras de uma altura de 30m. Volta para São Jorge e almoço no fim da tarde.
→ 5º Dia - Cachoeira Almécegas I - Brasília / Origem
Após o café da manhã e check out da pousada, saímos de São Jorge com destino à Alto Paraíso. No meio do caminho faremos
uma parada na Fazenda São Bento onde visitaremos a cachoeira Almécegas I, com 45m de queda. Seguimos para Alto Paraíso
para tomarmos banho e almoçarmos. Traslado de Alto Paraíso para o aeroporto de Brasília, chegada próxima das 18hs.
Embarque para a cidade de origem.

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."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.

Levar: roupas de frio para noite, roupas leves e de banho, capa de chuva, cantil, 2 tênis confortáveis ou bota para caminhadas,
mochila, protetor solar, chapéu, repelente.

INCLUI: Hospedagem em São Jorge com café da manhã, (05 Refeições em regime de meia pensão (almoço ou jantar, 03 Kits
lanche para trilhas). Traslados Brasília-São Jorge-Local-Alto Paraíso-Brasília e para os passeios inclusos no roteiro. Inclui as
entradas para os atrativos visitados.

NÃO INCLUI: Passagem aérea.

