Volta ao Parque com Trilhas e Rafting – 5 dias

Informações
Uma experiência transformadora. O Roteiro Volta ao Parque do Jalapão é uma
oportunidade desenvolvida para pessoas que não se contentam apenas conhecer
lugares paradisíacos, mas que ao invés disso precisam vivenciar os destinos por
onde passam. Viver o Jalapão é uma escolha pra quem quer sair do convencional e
mergulhar na cultura Jalapoeira. Uma vivência que vai te levar para explorar a
região andando, remando e conhecendo pessoas que tem no coração a essência do
Jalapão.
Um lugar inóspito onde ficamos desconectados e isolados para percebermos a
importância da simplicidade a cada passo dado, apesar do esforço que nos exige
esse roteiro, somos sempre recompensados por cada gota de suor derramado. O
Volta ao Parque é isso. Mais que uma simples viagem, é uma experiência que nos
transcende e revela os tesouros escondidos nas veredas, rios e baixões espalhados
pelos rincões desse nosso grande sertão. Convidamos você a se entregar ao nosso
Cerrado.
Roteiro
Dia 1: Palmas/ Jalapão Ecolodge
07:30 saída de Palmas com destino ao Catedral Ecolodge.
• Parada no Morro Vermelho.
• Almoço Jalapão Ecolodge
• Banho na enseada do rio Soninho.
• Morro da Catedral. (por do sol inesquecível, trilha do Guardião 800 m subida de
conquista dificuldade Moderado ).
• Jantar e pernoite na pousada.
2 Dia: Jalapão Ecolodge / São Félix do Tocantins
05:30 saída da pousada.
• Café da manha na pousada.
• Travessia da Velha ( caminhada de 15k dificuldade moderado).
• Cachoeira da Velha.
• Prainha do Rio
• Lanche de trilha enriquecido com iguarias do Cerrado Rupestre.
• Rafting Classe IV
• Pernoite e jantar na pousada
3Dia: São Félix do Tocantins/Mateiros
07:30 saída da pousada.
• Café da manha na pousada.
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• Fervedouro Bela Vista ou Alecrim
• Fervedouro do encontro dos rios.
• Almoço na Comunidade Mumbuca
• Cachoeira do formiga.
• Visita às Dunas para pôr do sol
• Pernoite e Jantar em Mateiros
4 Dia: Mateiros/Ponte Alta
04:30 saída da pousada.
• Saída para o Mirante da Serra de Espirito Santo, nascer do sol (trilha de 500m
dificuldade: moderado a pesada.
• Café da manha na Dona Benita
• Canion Suçuapara
• Pedra Furada ( por do sol).
• Pernoite e jantar na pousada em Ponte Alta
5 Dia: Ponte Alta /Palmas
07:30 saída da pousada.
• Canion Encantado ( trilha de 2k nível de dificuldade: difícil)
• Almoço no atrativo
• Retorno a Palmas.

Dica de viagem
O QUE INCLUI:
1. Transporte para a região do Jalapão em veículo 4×4, partindo e retornando
para Palmas;
2. Hospedagem em apartamentos single ou duplos ou triplos (Não inclui
hospedagem em Palmas).
3. Alimentação – Pensão completa com valorização da culinária regional (café da
manhã, almoço e jantar, além do lanche de trilha, exceto bebidas); Não inclui
alimentação em Palmas
4. Água mineral durante o percurso.
5. Taxa de visitação nos atrativos;
6. Guias de turismo;
7. Seguro viagem;
8. Flexibilidade na operação da expedição;
9. Equipe capacitada e há mais de 10 anos atuando na região;
10. Interação com as comunidades tradicionais.
11. Rafting e trilhas mencionadas no roteiros
12. Lanche de trilha (biscoitos, paçoca de carne e/ou frutas ou outros similares)
13. Seguro Viagem
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NÃO INCLUI:
Qualquer item não mencionado acima, incluindo hospedagem e alimentação em
Palmas, e os passeios opcionais.
O roteiro pode sofrer alterações devido às condições climáticas ou algum fator que o
guia julgue comprometer a integridade física do grupo.

Enviar
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