Alto Paraíso - GO Chapada dos Veadeiros
CEP: 73770-000 caixa postal 95
Telefax: (62) 3446-1000-(62) 996698163
alternativas@altoparaiso.tur.br
www.altoparaiso.tur.br

“A Chapada dos Veadeiros encanta a todos que a visitam, por suas paisagens, águas límpidas e
riquíssima biodiversidade, com várias plantas endêmicas do cerrado de altitude. Localizada a
230 km de Brasília em uma chapada com 1.300 metros de altitude média, a região tem diversas
nascentes que descem platô abaixo em direção ao Rio Tocantins.
Uma caminhada pela Chapada dos Veadeiros é um passeio por um museu vivo, sempre
cambiante, de plantas e paisagens únicas, moldadas com carinho pela natureza durante
milhares de anos.
Com dois climas distintos durante o ano – muito seco entre junho e outubro e chuvoso entre
novembro e início de maio – o meio ambiente determina o aspecto dos elementos da paisagem
que, no entanto permanece encantadora durante todo o ano.
Nas suaves encostas um cenário de sonho, com as palmeiras buritis nas veredas, pastoreando
as jovens árvores das matas de galeria. Ladeando as matas, campos que florescem o ano todo,
mesmo após uma eventual passagem do fogo.
Nas encostas abruptas, os rios e riachos com águas limpas (esperamos que assim permaneçam
para sempre) despencam serra abaixo, formando belíssimos saltos, cachoeiras, quedas,
corredeiras e poços.
Tanta riqueza permaneceu guardada durante muito tempo, da mesma forma que a riqueza
cultural mantida pelas comunidades pioneiras revelando tradições que permanecem na região
há mais de 250 anos.
Estes dois fatores – meio ambiente e cultura preservados – permitem o eterno encantamento
dos que visitam a Chapada dos Veadeiros pela primeira vez, ou que aqui retornam presos pela
magia do lugar.“

Roteiro 4 dias / 3 noites – 22 a 25 de fevereiro – carnaval 2020
1 DIA 22/02 – TRANSFER IN / RIO CRISTAL
Receptivo no Aeroporto Internacional de Brasília
Por volta das 11h, Transfer de 230km até a cidade de Alto Paraíso,
Chegada na cidade / acomodação na pousada escolhida.
No período da tarde, faremos um deslocamento 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.
Retorno / almoço tardio
2 DIA 23/02 – PNCV SALTOS DO RIO PRETO
Após o café da manhã, deslocamento de 36km até a entrada do Parque Nacional, neste dia,
visitaremos os Saltos do Rio Preto 120m e a Cachoeira do Garimpão de 80m. Foram os primeiros

ALTERNATIVAS ECOTURISMO
AV. Ary Valadão Filho, quadra 14 lote 3A, Alto Paraíso de Goiás - Chapada dos Veadeiros
Tel.: (62) 3446.1000 - 99669.8163 alternativas@alternativas.tur.br www.alternativas.tur.br

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.
Retorno / almoço tardio
3 DIA 24/02 – CATARATAS DO RIO DOS COUROS
Após o café da manhã, sairemos com direção a serra de São Vicente. Deslocamento 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 25/02 – VALE DA LUA / TRANSFER OUT
Após o café da manhã, deslocamento de 35km até o Pé da Serra do Segredo, onde está localizado 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 por volta das 12h
Por volta das 14h retorno para Brasília
Chegada prevista em Brasília por volta das 17h

OBESERVAÇÕES IMPORTANTES:
* A ordem dos passeios não será necessariamente conforme descrito acima.
* A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que
possam interferir na segurança ou bem estar dos viajantes.
* CHD – de 04 a 10 anos acompanhado por dois adultos no apto
* Atividade de aventura: (tirolesa mínimo de 5 pax). (Rappel mínimo de 6 pax)
* Saída para os passeios com o mínimo de 02 pessoas, passeios em grupo
* As atividades descritas opcionais ou cortesia dependem exclusivamente da disponibilidade dos
fornecedores

-

Dicas importantes para sua viagem:
Traga roupas leves para caminhada e roupa de banho;
Dois pares de tênis e meias de algodão; Mochila pequena para caminhada;
Protetor solar e repelente; Chapéu ou boné;
A temperatura sempre cai nas noites de Alto Paraíso, por isso traga agasalho;
Tenha sempre com você seus medicamentos tomados regularmente;
Alto Paraíso conta com duas agências bancárias: Itaú e Banco do Brasil.
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Incluindo:
- Transfer de Brasília / Alto Paraíso / Brasília
- Transporte local para os passeios
- 3 diárias em pousada com café da manhã (Alto Paraíso)
- 4 refeições (almoço tardios)
- 2 lanches de trilha
- Ingressos nos atrativos
- Diárias de guias especializados e credenciados (um guia até 10 pessoas)
- Passeios conforme roteiro

4 DIAS E 3 NOITES / FERIADO DE CARNAVAL 2020 – 22 a 25/02
- PREÇOS NET POR PESSOA Pousadas em Alto Paraíso
Individual
Duplo
Triplo
Calliandra
Veadeiros
Rubi Violeta
Pousada dos Guias
Casa Rosa std
Casa Rosa superior
Recanto G. Paz std
Recanto G. Paz superior

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.262,00
2.262,00
2.442,00
3.765,00
4.007,00
4.207,00
4.732,00
5.862,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.667,00
1.667,00
2.021,00
2.642,00
2.667,00
2.787,00
2.796,00
3.461,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.626,00
1.566,00
1.871,00
2.392,00
2.527,00
2.637,00
2.616,00
3.381,00

Quadruplo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.586,00
1.476,00
1.818,00
2.192,00
2.397,00
2.497,00
2.436,00
3.201,00

ALIMENTAÇÃO:
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, sanduiches 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.
Hospedagens:
As hospedagens na Chapada dos Veadeiros encantam aos que apreciam a natureza, sossego e a
tranqüilidade, sem deixar de lado o conforto e hospitalidade.
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Queremos que nossos visitantes desfrutem do melhor que a Chapada pode oferecer, dando a
oportunidade de escolher entre varias pousadas de estilos diferentes:
Temáticas, Rústicas, de pequenos, médios e grande porte, todas cumprindo as necessidades de
descanso de cada visitante, dando atenção e proporcionando o bem estar.

Cancelamentos e devoluções
De acordo com a deliberação normativa nº 161 de 09 de Agosto de 1985 da Embratur):
90% até 31 dias do início da viagem;
80% de 21 a 30 dias do início da viagem;
0% a 80% a menos de 20 dias do início da viagem
Atividades de aventura opcionais não inclusos:
-

Batismo de Rappel na cachoeira com 40m. de altura, decida totalmente controlada pelos
instrutores.

-

Tirolesa Vôo do Gavião, na Fazenda São Bento com 850m, uma das maiores do Brasil.
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