
05 A 08/01/23

SUPER expedição
buracão

chapada 
diamantina 



4 dias

1° dia - 05/01/2023

Saída de Salvador (Shopping da Bahia) às 07:00 em direção à bela
cidade de Andaraí. 
Durante nossa viagem pararemos na cidade de Itaitê para
conhecermos a misteriosa Gruta da Lapa do Bode: o labirinto de
mistérios subterrâneos da Chapada Diamantina. Uma experiência
inesquecível. Em seguida iremos almoçar. 
Após almoço conheceremos o magnífico Poço Encantado. Um
lugar único, de beleza impressionante, que emociona seus
visitantes.
Por fim, conheceremos a Cachoeira da Donana na cidade de
Andaraí. Tomaremos um delicioso banho e relaxaremos durante o
restante da tarde. 
Após banho, seguiremos para a nossa pousada.

ANDARAÍ, MUCUGÊ e 
IBICOARA



4 dias

2° dia - 06/01/2023

ANDARAÍ, MUCUGÊ e 
IBICOARA

Café da manhã a partir das 07:00. Às 08:00 sairemos, já com as
malas prontas, em direção a um dos lugares mais bonitos da
Chapada Diamantina e pouco conhecido: o Olho D'água. Uma
nascente de água cristalina que forma um belo lago para mergulho.
Após visitação, seguiremos para o incrível Poço Azul. O atrativo
oferece estrutura de restaurante para os visitantes almoçarem. Na
região, é a única opção disponível.
Após almoço, seguiremos para a cidade de Mucugê. Visitaremos o
histórico Cemitério Bizantino, tombado pelo IPHAN como patrimônio
nacional.
Após visita seguiremos para a nossa pousada. A noite será livre para
o visitante curtir a cidade de Mucugê.



4 dias

3° dia - 07/01/2023

ANDARAÍ, MUCUGÊ e 
IBICOARA

Café da manhã às 07:00. Saída de Mucugê às 07:50, em direção à
cidade de Ibicoara para visitação a três belas cachoeiras: a
Cachoeira do Recanto Verde, a Cachoeira das Orquídeas e a incrível
Cachoeira do Buracão. Elas estão localizadas no Parque Municipal
do Espalhado, uma das áreas de preservação ambiental da Chapada
Diamantina. A trilha tem 6 km (3 km de ida e 3 km de volta), onde
você terá a oportunidade de conhecer uma das cachoeiras mais
imponentes do Brasil.
A previsão de retorno para Mucugê será às 17:30, chegando à nossa
pousada às 18:30. A noite será livre para o viajante descansar e curtir
a Mucugê.



4 dias

4° dia - 08/01/2023

ANDARAÍ, MUCUGÊ e 
IBICOARA

- Café da manhã às 07:00. Saída de mucugê às 07:50, para
conhecermos o projeto de preservação ambiental "Sempre Viva". Uma
planta que, mesmo depois de morta, reage a luz solar. Simplesmente
incrível. Em seguida, seguiremos por uma trilha de 1,5km até a
Cachoeira do Tiburtino. Um delicioso balneário para banho e conexão
com a natureza. Às 11:00 retornaremos à Mucugê para almoço e check-
out. Indicamos o almoço no delicioso restaurante da "Dona Nena" com
comida caseira local. Na cidade também há lojas de licores de
morango deliciosos. 
- Às 15:00 sairemos de Mucugê em direção a Salvador, com previsão de
chegada às 23:30.



4 dias

- Descidas e subidas durante a trilha;
- Travessia em um cânion, por dentro dágua e usando colete, para
chegar na Cachoeira do Buracão (não precisa saber nadar);
- Nível de esforço: leve

desafios do roteiro:

- Água mineral, lanches leves, tênis ou bota confortável, roupa de
banho, protetor solar, repelente, boné, camisa UV, remédio de rotina de
uso pessoal, casaco.

O QUE LEVAR:

Cartão de crédito: 10x de R$ 159,00
Depósito/transferência ou PIX: R$ 1.490,00 - podendo
dividir até o dia da viagem
OBS: Crianças apenas a partir de 12 anos (mesmo
preço do adulto.

valores:

ANDARAÍ, MUCUGÊ e 
IBICOARA



4 dias

Transporte Salvador-Chapada-Salvador;
Transporte para os passeios na Chapada Diamantina;
Passeios: Gruta da Lapa do Bode, Poço Encantado, Poço Azul, Olho
D'água, Cachoeira da Donana, Parque Municipal do Espalhado,
Cachoeira das Orquídeas, Cachoeira do Recanto Verde, Cachoeira
do Buracão, Cemitério Bizantino, Projeto Sempre Viva, Cachoeira
da Piabinha e Cachoeira do Tiburtino;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Acompanhamento de guia local do Buracão;
Taxas de preservação e entrada nos pontos turísticos,
Hospedagem com café da manhã em pousada na Chapada
Diamantina;
Seguro Viagem;

pacote inclui:

Água mineral no transporte;
Serviço de bordo;
Seguro viagem
Fotos e vídeos.

ANDARAÍ, MUCUGÊ e 
IBICOARA


