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5 DIAS NA CHAPADA DOS VEADEIROS em Alto Paraíso - INÍCIO QUARTA-FEIRA

_____________________________________________________________________________________________

DIA A DIA DO ROTEIRO
1°
-

DIA QUARTA-FEIRA – TRANSFER IN
Receptivo no Aeroporto Internacional de Brasília
Por volta das 13h30 - Transfer de 230km até a cidade de Alto Paraíso
Parada opcional para Jantar ou lanche no caminho,
Chegada em Alto Paraíso / acomodação na pousada escolhida

2° DIA QUINTA – FEIRA- ALMÉCEGAS / CACHOEIRA SÃO BENTO
- Após o café da manhã, traslado de 15km até a Fazenda São Bento, onde visitaremos as
Cachoeiras: Almécegas I, Almécegas 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, ali próximo, no Portal da Chapada, 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, 3,2km de trilha, sendo 2,4km de trilha de madeira suspensa o que é um atrativo a
mais. Grau de dificuldade - Levíssimo.
- Retorno / almoço tardio.
3° DIA SEXTA-FEIRA – CATARATAS DO RIO DOS COUROS
- 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 / almoço tardio
4° DIA SÁBADO – PNCV SALTOS DO RIO PRETO/ VALE DA LUA
- Após o café da manhã, traslado de 36km até o Parque Nacional, neste dia, visitaremos os
Saltos do Rio Preto 120m e a Cachoeira do Garimpão de 80m. Foram os primeiros atrativos a
serem visitados na Chapada na década de 80 (cartão Postal). Hoje um dos mais procurados
pelos visitantes. Caminhada de 12km ida e volta por antigas trilhas usadas por garimpeiros na
época de exploração do cristal na região, passaremos por alguns destes garimpos
desativados. Grau de dificuldade: médio pesado. Lanche incluso.
- No final da tarde, já retornando para a cidade, iremos visitar o Vale da Lua. O atrativo mais
visitado da Chapada. O Rio São Miguel percorre um trecho de cerca de 1 km entre rochas
esculpidas pelas águas durante milhares de anos, formando piscinas, e inúmeras duchas,
pausa para banho refrescante em suas águas cristalinas. Caminhada de 1,2km ida e volta.
Grau de dificuldade: leve.
- Retorno / almoço tardio
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5° DIA DOMINGO – RIO CRISTAL / TRANSFER OUT
- Depois do café da manhã, traslado de 8km até 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.
- Almoço as 13h
- Por volta das 14h retorno para Brasília
- Chegada prevista em Brasília por volta das 17h
INCLUI
- Transfer in/out Brasília-Chapada e traslados locais;
- Passeios descritos no roteiro e ingressos para visitação dos atrativos;
- 3 Kits lanches de trilha;
- 4 refeições em regime de meia pensão (almoço tardio);
- Diárias de guias especializados e credenciados pelo IBAMA;
- 4 Diárias na pousada escolhida em Alto Paraíso, com café da manhã;
- Suporte de receptivo local durante toda estadia;
- Seguro Ecoturismo.
PREÇO DO ROTEIRO - Valores por pessoa
5 DIAS NA CHAPADA DOS VEADEIROS - Julho - início quarta-feira - VALORES / PESSOA
Qto. Individual

Qto. Duplo

Qto. Triplo

Criança

Pousada do Sol

R$1.323,00

R$1.148,00

R$1.128,00

R$848,00

Recanto Grande Paz

R$1.678,00

R$1.338,00

R$1.308,00

R$1.010,00

Casa Rosa Apto

R$1.499,00

R$1.338,00

R$1.308,00

R$1.010,00

Casa Rosa Chalé

R$1.553,00

R$1.378,00

R$1.348,00

R$1.036,00

Pousada em Alto Paraíso

Validade dos preços: Julho de 2013.
Valores sujeito a alteração sem aviso prévio.
Saídas para no mínimo de 2 pessoas.

OBSERVAÇÕES
- Condições de pagamento: Depende do mês de fechamento
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- Cancelamentos e Devoluções (deliberação normativa N. 161 de 09 de Agosto de 1985
Embratur): Até 31 dias antes da Saída, devolução de 90% do total. 21 a 30 dias antes da saída,
devolução de 80% do total. Menos de 20 dias antes da Saída, devolução de 0% a 80% do total.
- Restaurantes: As boas caminhadas nas trilhas da Chapada com seus banhos de cachoeira,
com certeza apuram o paladar para variedade de cardápios que oferecemos a nossos clientes,
dos pratos regionais aos mais sofisticados, restaurantes caseiros ou estruturas mais elaboradas,
todos garantem um atendimento cortes e boa comida.
- Lanches de trilha: Nossos lanches de trilha, com frutas, sucos, sanduíches naturais, e
deliciosas tortas doces, pão de mel, também ocupam um lugar para o sucesso de nossos
passeios. Tudo produzidos por pessoas da comunidade local.
- Transportes: Conforto e Aventura, se misturam em nossas atividades, e não deixaria de ser
diferente em nossos veículos, carros de passeios, vans e jeeps imponentes, que nas trilhas onde
são exigidos, compõe em nossos passeios um diferencial descontraído e animado. Nossos carros
sempre conduzidos por motoristas cuidadosos e experientes garantem o nosso ir e vir, um item a
mais em nossos passeios.
DICAS DE VIAGEM
(acesse também http://www.chapadaveadeiros.com.br/dicas_chapada_veadeiros.html)
Clima: A Chapada dos Veadeiros possui duas estações bem definidas: a seca, entre abril e
setembro; e a chuva, entre outubro e maio. As duas estações possuem belezas singulares para a
visitação.
Roupas: É importante trazer roupas leves (camisetas e calças compridas), roupas de banho,
cantil, tênis confortável e já amaciado para caminhada, mochila, protetor solar, chapéu ou boné,
lanterna, repelente e máquina fotográfica. Para os meses de chuva, outubro à maio, uma boa
capa de chuva também se faz necessário. Além das indicadas nas trilhas, trazer um agasalho para
o frio da noite e roupas mais frescas para o quente do dia. Procure trazer somente o necessário.
Sandálias tipo "Havaianas" são um ótimo descanso para os pés!
Seu kit de primeiros socorros: Sabe aquele seu remedinho? Lembre-se de trazer além dele
seu kit de primeiros socorros. Nossos condutores sempre carregam um kit, mas é bom você ter o
seu sempre por perto. Faça, se possível, um check-up de suas condições físicas.
Dinheiro: Aqui na Chapada dos Veadeiros temos: em Alto Paraíso tem, Itaú (seg. a sexta das
9hr às 15hr) e Banco do Brasil (auto-atendimento das 8hr às 22hr). Em São Jorge não há bancos;
em Cavalcante o bancos da cidade são, o Banco do Brasil (seg. à sex. das 9hr às 12hr - autoatendimento até às 22:00hr) e o Bradesco (seg. à sex. das 9hr às 15hr - nas agências do
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Correio). Não há casas de câmbio de moedas estrangeiras na região. Traga dinheiro ou talão de
cheques. Poucos estabelecimentos aceitam cartão de crédito.
Comunicação: Em Alto Paraíso e São Jorge têm bom sinal de celular e as operadoras locais são:
Vivo, Claro e Oi. Alto Paraíso também possui cybers-café. Em Cavalcante tem bom sinal de
celular, o melhor sinal é para celulares da operadora Vivo. Possui cybers-café com acesso à
Internet. O DDD é 62 para todas as cidades.
Alimente-se bem e beba muita água nas caminhadas e durante sua estada aqui na Chapada
dos Veadeiros.

CONDUTA CONSCIENTE VIAJANTE SUÇUARANA
Viaje em grupos pequenos: é mais fácil se harmonizar com as pessoas e a natureza. O
impacto ao meio ambiente é sempre menor também.
Respeite a fauna e a flora: observar os animais a distância e em silêncio. Não retire nada dos
locais visitados. Dê a oportunidade de desfruto aos próximos visitantes.
Seja cortês com a comunidade local: trate-os com cortesia e respeito. Somos todos iguais.
Aproveite e aprenda com nossos amigos coisas novas. Troquem experiências.
Deixe cada coisa em seu lugar: Fotografe, mate apenas o tempo... deixe apenas suas
pegadas.
Traga o lixo sempre de volta.
Você é responsável pela sua segurança: não se arrisque sem necessecidade. Escute seu guia
e a comunidade.
Viaje de bom humor: imprevistos acontecem, relaxe e divirta-se, nós cuidamos dos problemas.
Você aproveita sem pensar em nada.

Visando sempre à segurança e satisfação dos nossos clientes, nossos roteiros poderão ser
alterados de acordo com as condições climáticas ou fatos alheios a nossa vontade.
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PRATIQUE ECOTURISMO RESPONSÁVEL.
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