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Saída de Salvador às 08:00 em direção a cidade de Mucugê, na
Chapada Diamantina. Faremos uma parada para almoço na
cidade Milagres às 12:00. Após alimentação, seguiremos viagem
em direção a Mucugê. No caminho conheceremos a incrível Gruta
da Lapa do Bode.  Formada por diversas galerias transversais e
longitudinais, a Lapa do Bode impressiona com seus labirintos e
formações internas. Após visita, por volta das 16:00, seguiremos
viagem, com previsão de chegada às 18:00. O viajante ficará livre
para check-in na pousada, banho, descanso e jantar.
Às 20:00 sairemos para uma visita noturna no Cemitério Bizantino
(lado de fora). Após visita, noite livre.

3 dias

1° dia

ibicoara, mugucê
Itaitê e Nova Redenção



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 e se emocionar com tamanha beleza.
A previsão de retorno para Mucugê será às 17:30, chegando à nossa
pousada às 18:30. 
Após chegada em Mucugê, a noite será livre para o viajante.
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Café da manhã às 07:00. Saída de Mucugê às 08:00, já com as
malas prontas, em direção a cidade de Itaitê para conhecermos o
incrível Poço Encantado. Atração muito singular da Chapada
Diamantina, o Poço Encantado é um um atrativo de tirar o fôlego. 
Após visitação seguiremos para o espetacular Poço Azul, na cidade
de Nova Redenção. Flutuaremos nas suas águas azuis, se
emocionando com a beleza do lugar. Almoçaremos também no
restaurante do Poço Azul. 
Após visita ao Poço Azul seguiremos para Salvador, com previsão de
chegada as 21:00.
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Descidas e subidas durante a trilha de 06km do Buracão;
Tempo de viagem entre Salvador e Mucugê;
Entrar na Gruta da Lapa do Bode e no Poço Encantado;
Nível de esforço: leve/moderado

desafios do roteiro:



3 dias

O QUÊ levar: 
Água mineral, lanches leves, tênis ou bota confortável, roupa de
banho, protetor solar, repelente, boné, camisa UV, remédio de
rotina de uso pessoal, roupa para frio a noite (17 graus).

ibicoara, mugucê
Itaitê e Nova Redenção

observações importantes:
O roteiro pode ser modificado por questões climáticas, de acesso,
restrições ligados a COVID ou por segurança do viajante;
O transporte ocorrerá em veículos de passeio para até 4 pessoas
(GOL ou similar);
O visitante deverá utilizar bagagem pequena (de mão de até 10kg)
ou mochila. Malas grandes não são permitidas por não caberem no
veículo de deslocamento durante o roteiro;
Não estão incluídos no pacote almoço, jantar, despesas pessoais,
atividades opcionais (rapel na Cachoeira do Buracão) ;

É aconselhável o viajante marcar o seu voo de volta
para um dia após o término do roteiro, visto que nossa
chegada em Salvador é prevista pra as 21:00 do último
dia de expedição.
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O QUÊ INCLUI: 
transfer em carro (GOL ou similar) Salvador/Chapada
Diamantina/Salvador;
transfer para visitação dos atrativos na Chapada Diamantina;
hospedagem na cidade de Mucugê com café da manhã;
visita aos seguintes atrativos: Cachoeira das Orquídeas, Cachoeira
do Recanto Verde, Cachoeira do Buracão, Cemitério Bizantino, Gruta
da Lapa do Bode, Poço Encantado e Poço Azul,;
taxas de acesso/preservação ambiental dos atrativos;
seguro viagem;
fotografia digital;
acompanhamento da equipe Viver Turismo;
durante as trilhas, acompanhamento de guia local;
água mineral, banana e maça no transporte.
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valores ALTA TEMPORADA 20/12 A 10/03 e 16/06 a 31/07

valores BAIXA TEMPORADA 11/03 a 15/06 e 01/08 a 19/12

Valor para grupos de 4 pessoas - 10x de R$ 152,00 por pessoa.
Valor para grupos de 3 pessoas - 10x de R$ 189,00 por pessoa.
Valor para grupos de 2 pessoas - 10x de R$ 263,00 por pessoa.
Valor para 1 pessoa - R$ 10x de R$ 481,00.
Desconto para pgt° via pix/depósito/transferência bancária.

Valor para grupos de 4 pessoas - 10x de R$ 140,00 por pessoa.
Valor para grupos de 3 pessoas - 10x de R$ 173,00 por pessoa.
Valor para grupos de 2 pessoas - 10x de R$ 241,50 por pessoa.
Valor para 1 pessoa - R$ 10x de R$ 445,50.
Desconto para pgt° via pix/depósito/transferência bancária.

OBS: Valores para períodos fora de feriados e festas comemorativas.


