Jalapão Vivências – 5 dias

Localização
Localizado na região leste do Estado do Tocantins, tem uma área com mais de cento
e cinquenta e oito mil ha, distribuídas em dois municípios, São Felix e Mateiros.
Criado em 12 de janeiro de 2001, uma região belíssima de rios subterrâneos e com
muitas nascentes. Sua vegetação predomina principalmente de cerrado ralo, campo
limpo com veredas, tem uma temperatura media de 32° C, a região também
conhecida como deserto do Jalapão, Rios de águas transparente, e uma das menores
densidades demográfica do Brasil, sendo (0,8 pessoa por km²) menos de uma pessoa
por km² .
Sinta a emoção de estarem numa linda região desértica do jalapão no meio do
cerrado nativo, subir morros e serras, trekking, passeio de 4×4, rafting nos rios
mais limpos do Brasil.

Roteiro
1° DIA
Palmas / Taquaruçu
Iremos buscar no seu hotel por volta das 8h. Começaremos nosso roteiro com um dia
relaxante e cheio de encantos no Distrito de Palmas, Taquaruçu, um lugarzinho
aconchegante e bucólico, de gente hospitaleira e cheio de cachoeiras de águas frias
e cristalinas, o manancial de águas da capital do estado. Visitaremos a Fazenda
Ecológica e curtir a bela Cachoeira das Araras (25m), talvez aqui tenhamos a
oportunidade de sermos conduzidos pelos labradores dóceis da propriedade. Após o
almoço iremos conhecer mais dois atrativos, a Cachoeira Escorrega Macaco (50m
de altura) e a Cachoeira Roncadeira(70m). Em seguida iremos assistir o pôr do sol
em algum local especial. Jantar e pernoite na cidade.
——————————————————————————————————————–
Opcional: Tirolesa de 1.200m (R$ 100 por pessoa) e Rapel de 70m (R$120 por
pessoa). Consulte disponibilidade com o guia ou seu consultor de viagem
2° DIA
Taquaruçu / Ponte Alta
Partiremos em direção ao Jalapão, com a nossa primeira parada na Lagoa do
Japonês, um lugar de beleza rara e única, com suas águas cristalinas e em tons de
azuis, com suas formações rochosas para quem deseja relaxar e aproveitar a beleza
natural deslumbrante. Almoçaremos uma comida típica no local na Dona Minervina.
Em seguida teremos a honra de poder apreciar o pôr do sol na Pedra Furada, uma
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enorme pedra de arenito esculpida pelo vento e chuva. Jantar e pernoite em Ponte
Alta.
3° DIA
Ponte Alta / Mateiros
Seguiremos em direção à Mateiros. Visitaremos o Cânion Sussuapara ou
Cachoeira do Lajeado. Nossa Próxima parada será a Comunidade do rio Novo onde
teremos uma interação com a comunidade para saber um pouco mais da história
desse local. Faremos nosso almoço na D. Cleuza. Após um breve descanso,
aproveitaremos para um relaxante banho nas águas do maior rio de água potável do
Brasil, praia do rio Novo, também conhecido como praia do Sr. Pixico. Partiremos
em direção as Dunas do Jalapão, considerada a única formação em Cerrado, neste
local o grupo fará uma parada mais longa para fotos e para poder apreciar um
belíssimo pôr do sol. A chegada em Mateiros, local onde o grupo fará uma pernoite
está prevista para às 19 horas e 30 min. Check-in na pousada e depois o jantar em
um restaurante da cidade.
4° DIA
____________________________________________________________________________
Mateiros / São Félix
Começaremos o dia bem cedo, com um trekking na Serra do Espírito Santo
(OPCIONAL), onde poderemos apreciar o nascer do sol em uma paisagem de tirar o
fôlego. Retornaremos para a pousada para café da manhã, após seguiremos para a
Cachoeira do Formiga, considerada uma das mais belas do Jalapão, com suas
águas de cor verde esmeralda que proporciona um banho relaxante e renovador
para o corpo. Um dos locais mais desejados e belos para banho, mergulho e
flutuação. Em seguida partiremos para o local que mais impressiona os turistas e
pesquisadores, poço de água cristalina onde é impossível afundar e quem lá se
banha tem a nítida sensação de estar flutuando, o Fervedouro do Ceiça.
Almoçaremos na Comunidade Quilombola Mumbuca, berço do capim dourado, onde
teremos a oportunidade de conhecer muito da cultura local. Visitaremos também o
Fervedouro Buritizinho e/ou Fervedouro Bela Vista e/ou Fervedouro Encontro
dos rios e sua prainha. Jantar e pernoite em São Félix.
——————————————————————————————————————–
Opcional: Serra do Espírito Santo – este opcional, passeio começa às 05 horas da
manhã pela Serra do Espírito Santo (R$ 150 por pessoa), uma caminhada de
aproximadamente 4 horas de duração com uma subida de 500 metros, onde
poderemos apreciar o nascer do sol e uma paisagem deslumbrante. Retorno para a
pousada para o café da manhã. Consulte disponibilidade com o guia.
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____________________________________________________________________________
5° DIA
São Félix / Palmas
Partiremos em direção a Palmas, mas antes iremos conhecer o Jalapão Ecolodge
onde é possível fazer várias atividades de aventura como o bóia cross, duas trilhas
de mountain bike uma de 4km e outra de 11km. As trilhas que se fazem de bike,
também podem ser percorridas a pé. Há opção de simplesmente relaxar na enseada
do Rio Soninho ou curtir as praias do cerrado às margens do mesmo rio. Após o
Almoço iniciaremos nosso retorno para Palmas com uma parada para foto em frente
ao Morro da Catedral. Também faremos uma pausa para admirarmos o Morro
Vermelho, considerada uma das mais impressionantes formações rochosas no
Jalapão. Chegada prevista em Palmas as 19h30min.
——————————————————————————————————————–
Opcional: Bóia Cross – São 2,5 km de descida, terminando na Prainha do Buriti. O
retorno será caminhando pela trilha de acesso, finalizando na Sede do Eco Lodge .
Tempo de atividade: 2 horas. (R$ 70 por pessoa) Consulte disponibilidade com o
guia.
Opcional: Jalapão Bike Park – São duas opções de trilha, uma de 4 km e outras de
11 km. Tempo de atividade: 1 hora (R$ 80 por pessoa) Consulte disponibilidade
com o guia.
Opcional: Rafting de classe II no Rio Sono, onde será percorrido uma distância de
14 KM de rio, com duração de 03 horas, é indicado para qualquer pessoa mesmo
que não tenha experiência com atividades aquáticas e com um condicionamento
físico mínimo. (R$ 200 por pessoa) Consulte disponibilidade com o guia.

Dica de viagem
O QUE INCLUI:
1. Transporte para a região do Jalapão em veículo 4×4, partindo e retornando para
Palmas;
2. Transfer in/out Pousada – Aeroporto – Pousada – Aeroporto
3. Hospedagem em apartamentos com café da manhã (Não inclui hospedagem em
Palmas).
4. Alimentação – Pensão completa com valorização da culinária regional (café da
manhã, almoço e jantar, além do lanche de trilha); Não inclui alimentação em
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Palmas
5. Água mineral durante a expedição.
6. Taxa de visitação nos atrativos;
7. Guias de turismo;
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.Lanche de trilha;
NÃO INCLUI:
Qualquer item não mencionado acima, incluindo hospedagem e alimentação em
Palmas, e os passeios opcionais.
Obs. Opcional em São Felix: Rafting classe lll no Rio do Sono com duração de
2:30min. Valor R$ 200 (duzentos reais) por pessoa.
O roteiro pode sofrer alterações devido às condições climáticas ou algum fator que o
guia julgue comprometer a integridade física do grupo.
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