Aventura no Jalapão – Tocantins –
Saída: 30 de Abril de 2019

30/ABR: SALVADOR/PALMAS: Chegada em Palmas, recepção e *traslado para acomodação na Pousada dos Girassóis.
01/MAI: PALMAS: Café da manhã na Pousada.
8:00hs. Saída de Palmas para Cachoeira da Roncadeira e Cachoeira do Escorrega Macaco.
12:30hs. Almoço em Ponte Alta do Tocantins e saída para o Canyon do Sussuapara, a 20km de Ponte Alta.
17:00hs. Chegada na Pedra Furada para contemplar um lindo por do sol do Jalapão.
19:30hs. Chegada em Ponte Alta para jantar e pernoite.
02/MAI: PALMAS/MATEIROS ou SÃO FELIX: Café da manhã na Pousada .
8:30hs. Após café da manhã, saída de Ponte Alta rumo ao coração do Jalapão.
Chegada na Cachoeira da Velha, 100km após Ponte Alta, para visita contemplativa.
13:00hs. Lanche reforçado na Prainha do Rio Novo, a 5 minutos da Cachoeira da Velha, com pausa para um banho
refrescante em seguida. Após o banho, partimos para as Dunas do Jalapão, 90km após Cachoeira da Velha, para
contemplar um Por do Sol inesquecível. Após o Por do Sol seguimos para Mateiros, 50km após as Dunas, para jantar e
pernoite.
03/MAI: MATEIROS ou SÃO FELIX: Café da manhã na Pousada .
9:00hs. Após café da manhã, partimos rumo ao Fervedouro do Ceiça para experimentar a sensação indescritível de estar
flutuando. Em seguida, visita ao berço da colheita e artesanato do Capim Dourado, a Comunidade do Mumbuca. Após
almoço, visitamos a Cachoeira do Formiga, para banho refrescante nas suas águas verde-esmeralda. No final da tarde
partimos para Mateiros ou São Félix para jantar e pernoite.
04/MAI: MATEIROS ou SÃO FELIX: Café da manhã na Pousada .
7:30hs. Após café da manhã, visitaremos o Fervedouro dos Buritis. De lá, vamos saborear um delicioso almoço no
Fervedouro do Buritizinho com pausa para banho no Córrego Formiga.Após o almoço partimos rumo à Cachoeira do
Prata. Jantar e pernoite em São Félix do Tocantins/TO.
05/MAI: MATEIROS ou SÃO FELIX/PALMAS: Café da manhã na Pousada.
7:30hs. Após café da manhã, visita ao Fervedouro Bela Vista, em São Félix do Tocantins, considerado o mais belo do
Jalapão por muitos. Em seguida, saída para praticarmos o Rafting no Rio Soninho (opcional, cobrado à parte). Quem não
quiser fazer o Rafting conhecerá o Fervedouro do Alecrim. De lá, vamos saborear um delicioso almoço com pausa para
banho na Cachoeira das Araras. Após o almoço partimos rumo ao Morro Vermelho, com suas formações que lembram
figuras, após parada para fotos na Serra da Catedral.
19:30hs. Chegada em Palmas (previsão). Acomodação no hotel e pernoite
06/MAI: PALMAS/SALVADOR: Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto para embarque com destino a
Salvador

Consulte preços para esta saída.
Nossos preços incluem:
Hospedagem em pousadas com café da manhã.
Visitas mencionadas no itinerário.
Assistência de nossos operadores locais para passeios e traslados.
Consulte preços e condições de pagamento.

