EXPEDIÇÃO JALAPÃO
3 DIAS & 2 NOITES

DIA 01 – MANHÃ – Palmas / Mateiros
6:00 - Check out e saída para Ponte Alta do Tocantins (150 km – rodovia pavimentada)
8:30 – Chegada em Ponte Alta do Tocantins
9:00 – Saída para o cânion sussuapara - Dois paredões de aproximadamente 12m de
altura formam o cânion. As águas deslizam suavemente por entre as fendas formando um
pequeno riacho.
9:40 - Saída para Cachoeira da Velha e Prainha do Rio Novo – 90 km sem pavimentação
Parada no cânion sussuapara - dois paredões de aproximadamente 12m de altura formam
o cânion. As águas deslizam suavemente por entre as fendas formando um pequeno
riacho.
11:30 – Chegada na Cachoeira da Velha - o rio Novo deságua em duas quedas d’águas em
forma de ferradura, formando a cachoeira da velha. Apenas contemplação.
Piquenique (sanduíche natural e/ou baião de dois, paçoca de carne seca, sucos, frutas e
doces).
12:30 – Realização da atividade de rafting no rio Novo – 1 hora - a atividade permite o
desfrute de emoção e contemplação. O turista recebe um treinamento básico com dicas
de como praticar o esporte de forma segura. Banho na prainha e piquenique na recepção
da Fazenda Triago
TARDE
13:30 – Banho na prainha do rio Novo - lugar agradável, com sombra e águas doces e
mansas, cercada por matas de galeria. A praia já foi cenário do filme “Deus é Brasileiro”.
14:30 - Saída para as dunas - A visão do seu entorno é cinematográfica. O passeio é no
final da tarde, para contemplação do pôr-do-sol, quando as dunas adquirem um tom
alaranjado.
18:30 – Saída para Mateiros
Jantar e pernoite em Mateiros

2º DIA – MANHÃ – Mateiros
8:00 – Café da manhã e check out
9:00 – Saída para o fervedouro dos buritis – nascente de águas cristalinas onde se pode
desfrutar de uma sensação única: flutuar
11:00 – Saída para a Comunidade Mumbuca – berço do artesanato em capim dourado
12:00 - Almoço no Restaurante da Vila – Comunidade Mumbuca
TARDE
14:00 - Saída para Cachoeira do Formiga - a cor verde-esmeralda da água deslumbra os
visitantes. Banho e flutuação.
17:30 – Retorno para Pousada
Jantar e pernoite em Mateiros

3º DIA – MANHÃ – Mateiros/São Félix do Tocantins/Palmas
7:00 – Café da manhã e check out
7:30 – Saída para São Felix do Tocantins
9:30 - Chegada no fervedouro bela vista em São Felix - o maior da região
12:00 – Almoço
TARDE
14:00 – Saída para Palmas com parada para foto na Serra da Catedral – lapidada
naturalmente, a Serra da Catedral, forma uma arte na sua ponta que lembra a fachada
de uma catedral.
Parada no Morro Vermelho – de cor avermelhada, a formação lembra três macacos.
18:30 – Previsão de chegada em Palmas

O PACOTE INCLUI:
1. Transporte em veículo 4x4, partindo de Palmas;
2. Hospedagem em apartamentos duplos ou triplos com ar e tv, na região do jalapão.
3. Alimentação – café da manhã, almoço e jantar;
4. Taxa dos atrativos;
5. Condutor ambiental;
6. Seguro;
7. Rafting – 1 hora (somente para grupos a partir de 4 pessoas);
Observação: O pacote não inclui bebida alcoólica e as despesas do frigobar.

CUSTOS
Investimento 1 pessoa: R$ 3.100,00
Investimento 2 pessoas: R$ 1.800,00 por pessoa
Investimento 3 pessoas: R$ 1.500,00 por pessoa
Investimento 4 a 8 pessoas: R$ 1.400,00 por pessoa

FORMAS DE PAGAMENTO
- 40% de entrada para garantir a reserva.
- O pagamento dos 60% deverá ser feito antes do início da viagem e poderá ser dividido
em até 3 x no cartão.
- Não aceitamos cheque.

VALIDADE DA PROPOSTA
Proposta válida até 31 de dezembro de 2017.

