Não é possível exibir esta imagem no momento.

Serra do Cipó – Feriados - 4 dias e 3 noites
 1º Dia - Origem / Confins – Serra do Cipó
Embarque com destino a Serra do Cipó. Chegada ao Aeroporto Internacional de Confins e traslado até a Serra do Cipó (75 km
em 90 minutos). Check in em Pousada da rede ECOVIP e restante do dia livre.

 2º Dia – Parna Cipó – Cachoeiras do Gavião e Andorinhas
Após café da manhã, saída da pousada até o Parque Nacional da Serra do Cipó (Portaria do Retiro), onde caminharemos 14 km
ida e volta até as cachoeiras do Gavião e Andorinhas, em trilha plana atravessando campos abertos e pequenas matas de
galeria, atravessando riachos cristalinos com pausas para banhos refrescantes nos poços das duas cachoeiras. Retorno com
pausa para refeição tardia e noite livre. Nível médio e duração de 6 horas.
 3º Dia - Off Road – Cachoeira do Tabuleiro por cima

O mais sensacional deslocamento 4x4 pela crista da Serra do Espinhaço, com paisagens cinematográficas das serranias e
campos rupestres. Caminhada de 7 km ida e volta até o topo da mais alta cachoeira de MG, com 273 metros de queda d’água
com muitas opções de banhos refrescantes e duchas revigorantes na calha do Ribeirão do Campo. Retorno com refeição
tardia e noite livre. Nível médio e duração de 10 horas.

 4º Dia – Passeio de caiaque e Stand Up Paddle no Rio Parauninha / Origem
Saída com destino á margem do Rio Parauninha. Alongamento e briefing na chegada. Navegação tranquila e contemplativa da
flora e fauna ribeirinha, com paisagens belíssimas das serranias e matas ciliares, percurso de 3 km até o Córrego do Boi com
pausa para descanso e banho refrescante no poção cristalino. Retorno para check out e refeição tardia no caminho do
Aeroporto Internacional de Confins.
Embarque com destino a origem após as 18hs.
“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."
SAÍDAS PROGRAMADAS 2018:
Independência - 06SET a 09SET
Nossa Senhora Aparecida - 11OUT a 14OUT
Finados - 01NOV a 04NOV
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre.

INCLUI: Traslados Aeroporto – Pousada da rede ECOVIP – Aeroporto + traslados locais. Hospedagem com café da
manhã na pousada da rede ECOVIP (3 noites). Ingressos dos atrativos visitados. Serviço de Guia especializado. 2
lanches de trilha e 3 refeições. Aluguel dos equipamentos de canoagem. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Taxas de embarque. Passagem aérea. Itens não mencionados no descritivo.

