CHAPADA DOS VEADEIROS
Saída: 22 de Outubro de 2019.

22/Out: SALVADOR/BRASILIA/ALTO PARAISO: Apresentação no aeroporto de Salvador 02 hs antes do horário do vôo para
embarque com destino a Brasilia.
Recepção e traslado direto para a cidade de ALTO PARAÍSO, são 230Km, mais ou menos 3hs de viagem. Acomodação na pousada e
pernoite.
23/Out: ALTO PARAISO: Café da manhã na Pousada. Após o café da manhã, traslado até o VALE DA LUA. Na metade do caminho,
faremos uma parada rápida no Jardim de Maytrea, Morro do Buracão e Morro da Baleia para contemplarmos alguns cartões
postais da região. O Vale da Lua é o atrativo mais visitado da Chapada. O Rio São Miguel percorre um trecho de cerca de 1km entre
rochas esculpidas pelas águas durante milhares de anos, formando piscinas, e inúmeras duchas. Trilha de 1,2km ida e volta nível
leve, (média de 30 minutos de caminhada), faremos uma parada para banho refrescante em piscina de águas correntes. Lanche
incluso.
No período da tarde, traslado de 10km até o Vale do São Miguel, onde visitaremos as Cachoeira da MORADA DO SOL, formações
rochosas que dão origem ao cânion, e pequenas cascatas formando belíssimas piscinas de águas cristalinas, excelente para banho
relaxante.
Caminhada
de
2,5
km
ida
e
volta.
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de
dificuldade:
leve.
No final da tarde, visita às Águas Termais em São Jorge, recomendado para relaxar depois de um dia de passeio com caminhada. As
termas são piscinas simples com água naturalmente aquecida e ficam a 15 km de São Jorge.
Retorno para a cidade e pernoite.
24/Out: ALTO PARAISO: Café da manhã na Pousada . Após o café da manhã, deslocamento de 55km até a cachoeira do POÇO
ENCANTADO. Uma linda cachoeira, possui um ótimo poço formando uma prainha a sua borda, excelente para banho, fica
localizada as margens da mesma rodovia. Trilha de 1km – ida e volta. Grau de dificuldade: levíssimo (15 minutos de caminhada em
média).
Lanche
incluso.
No período da tarde, visitaremos as cachoeiras do RIO CRISTAL. Trilharemos as margens do Córrego Cristal, visitando suas
inúmeras cascatas pequenas, até chegarmos ao final, onde teremos uma queda maior, estas dão origem a piscinas e
hidromassagens naturais excelentes para banho relaxante. Podemos ainda contemplar o visual da Serra Geral, do Vale do Moinho e
da Serra da Baliza. Trilha de 1,5 km ida e volta. Grau de dificuldade: Médio leve. Retorno para a cidade e pernoite.
25/Out:ALTO PARAISO: Café da manhã na Pousada . Após o café da manhã, deslocamento de 15km até a Fazenda São Bento, onde
visitaremos as Cachoeiras: ALMÉCEGAS I, ALMÈCEGAS II. Duas quedas exuberantes, uma delas de grande porte e beleza, estas dão
origem a piscinas excelentes para banho e descanso. Caminhada de 3km – ida e volta. Grau de dificuldade: médio leve. Lanche
incluso.
No período da tarde, ainda na fazenda, visitaremos a Cachoeira de SÃO BENTO. Um dos pontos mais visitados da Chapada. Possui
um ótimo poço para mergulho e natação, onde se costuma promover campeonatos nacionais de Pólo Aquático em águas
correntes. Retorno para a cidade e pernoite.
26/Out: ALTO PARAISO: Café da manhã na Pousada . Após o café da manhã, sairemos com direção a serra de São Vicente. Traslado
de 53km, onde estão localizadas as CATARATAS DOS COUROS. Este é um trecho do Rio dos Couros em área particular – uma dos
mais impressionantes complexos, com várias cachoeiras, quedas, corredeiras e maravilhosos poços para natação. Essa formidável
sucessão de quedas com nomes tais como “Muralha, Franja, Bujão e Parafuso”. Cerca de 2km de caminhada, margeando o Rio dos
Couros. Grau de dificuldade: médio.
Paradas para banho e lanche de trilha nas cachoeiras, incluído.
Retorno para a cidade e pernoite.
27/Out: ALTO PARAISO/BRASILIA/SALVADOR\; Café da manhã na Pousada. Após o café da manhã, deslocamento de de 4km até
as Cachoeiras das LOQUINHAS, Um santuário Ecológico, formado por um complexo de beleza única caracterizados por suas águas
de tom verde esmeralda em suas sete piscinas e sete pequenas cachoeiras. A trilha suspensa de 1500m, toda em madeira,
preservando a mata de galeria e ladeando o Córrego Passatempo, garante fácil visitação. Total de caminhada de 8km ida e volta.
Retorno para a cidade. Por volta das 14h, Transfer de retorno para Brasília. Chegada prevista em Brasília por volta das 17h, iremos
direto para o aeroporto para embarque com destino a Salvador
Consulte preços e condições de pagamento.
INFORMAÇÕES ÚTEIS: Inclua na bagagem roupas leves para caminhada, roupas de banho e toalha; Tênis, meias de algodão e chinelo; Mochila/Sacola
pequena, squeeze ou garrafa d’água; Protetor solar e repelente; Óculos de Sol e óculos de mergulho; Máquina fotográfica ou filmadora; Chapéu ou boné; A
temperatura às vezes cai nas noites do Jalapão, um agasalho leve é uma boa opção; Tenha sempre com você seus medicamentos tomados regularmente; Palmas
tem todos os principais Bancos Nacionais, no Jalapão os bancos são bem restritos. Poucos lugares aceitam cartões, seja prevenido leve algum dinheiro para compras
e gastos pessoais; Celulares só funcionam bem em Palmas, mas “não” funcionam bem na maior parte do caminho, deixe seus familiares avisados. A voltagem local é
220V; Utilize malas flexíveis ou mochilas, malas rígidas “não” são adequadas para o Jalapão, máximo 15 Kg.

