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4 dias

vale do capão
1° dia - 12/11/2022

Saída de Salvador (Shopping da Bahia) às 08:00 em direção ao
Vale do Capão, na Chapada Diamantina.
Por volta das 12:00 pararemos na cidade de Itaberaba para
almoço. Em seguida, seguiremos com destino ao rio Mucugezinho e
ao Poço do Diabo.
Chegaremos no rio Mucugezinho e Poço do Diabo por volta das
15:00. Curtiremos o rio e a bela Cachoeira, tomando banho nas
suas águas.
As 16:30 sairemos do Poço do Diabo em direção ao Vale do Capão,
com previsão de chegada às 18:00.
A noite será livre. Indicamos ao viajante caminhar pela vila do
Capão para conhecer sua culinária e arte. Orientamos também
descansar bem para a trilha do dia seguinte.
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vale do capão
2° dia - 13/11/2022

Café da manhã a partir das 07:00. Às 09:00 sairemos para
conhecermos as Cachoeiras Rodas e Rio Preto. Com belas trilhas
em meio ao Parque Nacional, as cachoeiras são destinos dos mais
visitados entre os visitantes do Vale do Capão. Serão 2km de ida e
2km de volta por belas paisagens da Chapada.
A trilha das cachoeiras não dispõe de local para almoço. Dessa
forma, o viajante deverá levar água e lanches leves para se
alimentar durante o dia.
No final da tarde retornaremos para a Vila do Capão, onde nos
alimentaremos melhor.
A noite será livre. Orientamos ao viajante conhecer a famosa Pizza
na Pedra. É simplesmente deliciosa.
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3° dia - 14/11/2022

Café da manhã a partir das 07:00. Às 08:00 sairemos para
conhecermos a Cachoeira da Fumaça, com 380m de altura. Uma
das mais incríveis da Chapada Diamantina, é a segunda mais alta
do Brasil. São 12km de trilha (6km de ida e 06km de volta) que
exige um razoável esforço físico.
No início da tarde retornaremos para a base da trilha, de onde
seguiremos para o Riachinho. No balneário descansaremos,
curtiremos um banho e um lindo pôr do sol. Em seguida
retornaremos para a Vila do Capão. A noite será livre para
descanso e lazer na vila.
OBS: Na trilha da Fumaça não há local para almoço. Orientamos que
cada viajante leve sua água e lanches leves para comer durante o dia.
Ao final do dia, pararemos para comer na vila.
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vale do capão
4° dia - 15/11/2022

Café da manhã a partir das 07:00. Às 08:00 sairemos para
conhecermos Conceição dos Gatos e sua cachoeira. Passaremos
uma parte da manhã desfrutando desse paraíso no Vale do
Capão.
Às 10:30 retornaremos para a pousada. Nos trocaremos e faremos
o check-out as 12:00.
Em seguida iremos almoçar na vila. Às 14:00 sairemos do Vale do
Capão em direção a Salvador, com previsão de chegada a capital
baiana às 21:00.
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vale do capão
desafios do roteiro:

Trilhas longas;
Viagem entre Salvador e Vale do Capão;
Nível de esforço: moderado.

OBS: ROTEIRO PARA APENAS 5 PESSOAS, EM CARRO DE
PASSEIO. ROTEIRO SUPER PRIVATIVO.
valores:
Cartão de crédito: 10x de R$ 155,00;
Depósito/transferência ou PIX: R$ 1.450,00 - podendo
dividir até o dia da viagem;

OBS: APENAS SÃO PERMITIDAS BAGAGENS PEQUENAS DE MÃO.
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vale do capão
O QUÊ ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE

transporte Salvador-Vale do Capão-Salvador em carro privativo;
hospedagem com café da manhã;
translado para os passeios;
passeios: Rio Mucugezinho, Poço do Diabo, Cachoeira da Fumaça,
Riachinho, Cachoeira Angélica, Cachoeira da Purificação, Cachoeira
Conceição dos Gatos, Vila do Capão;
taxas de preservação/entradas dos atrativos visitados;
acompanhamento de guia local;
acompanhamento da equipe Viver Turismo;
fotos profissionais e vídeos do roteiro;
água mineral no veículo;
Serviço de bordo veículo;
Brinde Viver Turismo;
seguro viagem;

obs: o roteiro pode ser modificado por restrições da covid,
condição das estradas e por questões de segurança.
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O QUÊ levar na sua bagagem:

uma peça de roupa mais quentinha para a noite;
roupas leves para a trilha;
garrafa de água mineral;
lanche leve;
bota ou tênis resistente;
repelente;
protetor solar;
boné;
camisa UV;
roupa de banho;
meias para trocar, caso seja necessário molhar;
toalha.

