
27/09 a 02/10/22

Roteiro coração
do cerrado

Chapada
das mesas



Saída do Aeroporto de Salvador às 19:25 com destino a Confins, em
Minas Gerais, com chegada prevista para as 21:10. Às 22:45
seguiremos viagem com destino a Imperatriz, no Maranhão, com
chegada prevista para as 01:40. 
Após chegada, seguiremos em carro até a cidade de Carolina, na
Chapada das Mesas, com previsão de chegada as 05:00.
Após chegada, orientamos ao viajante não utilizar celular e ir direto
decansar.

 6 dias

1° dia - 27/09/2022

CHAPADA DAS MESAS



O viajante deve descer para o café a partir das 09:00 para poder
descansar um pouco. Às 10:00 sairemos para conhecermos o incrível
complexo turístico da Pedra Caída. Uma super estrutura em meio ao
cerrado com piscinas, teleférico, trilhas e muito mais.
Durante o dia visitaremos três belas cachoeiras da Chapada das
Mesas: a incrível Cachoeira do Santuário, a bela Cachoeira do
Capelão e a linda Cachoeira da Caverna. 
Passaremos o dia curtindo o complexo, onde também almoçaremos. 
Ao final do dia retornaremos para a cidade de Carolina.
A noite será livre para curtir a cidade, descansar, etc.

 6 dias

2° dia - 28/09/2022

CHAPADA DAS MESAS



Nosso café da manhã inicia partir das 07:00. Às 08:00 sairemos para
conhecermos dois incríveis atrativos da Chapada das Mesas: O Poço
Azul e o Encanto Azul. Você se encantará com a cor dessas águas,
com o azul cristalino que brilha com o sol e a deliciosa temperatura
para banho. Conhecer os dois paraísos é simplesmente imperdível.
Ainda conheceremos a bela Cachoeira Santa Bárbara e toda sua
imponência.
Passaremos o dia curtindo os três atrativos, onde também
almoçaremos. 
Ao final do dia retornaremos para a cidade de Carolina.
A noite será livre para curtir a cidade, descansar, etc.

 6 dias

3° dia - 29/09/2022

CHAPADA DAS MESAS



Nosso café da manhã inicia partir das 07:00. Às 08:00 sairemos para
mais um dia de diversão na Chapada das Mesas. 
Começaremos o dia visitando o Portal da Chapada: uma imensa
abertura na rocha em formato de pirâmide, esculpida naturalmente
pela natureza. A paisagem ao fundo mostra toda a beleza da
Chapada das Mesas.
Em seguida visitaremos as belas cachoeiras do Talho e do Dodô,
onde pararemos para um banho refrescante. Próximo das cachoeiras
também será o nosso local de almoço.
Por fim contemplaremos um incrível pôr do sol no Rio Tocantins. Um
momento inesquecível espera por você.
Ao final do dia retornaremos para a cidade de Carolina.
A noite será livre para curtir a cidade, descansar, etc.

 6 dias

4° dia - 30/09/2022

CHAPADA DAS MESAS



Nosso café da manhã inicia partir das 07:00. Às 08:00 sairemos para
visitarmos as imponentes Cachoeiras do São Romão e do Prata.
As duas quedas d'água ficam dentro do Parque Nacional da
Chapada das Mesas e impressionam seus visitantes pelo volume de
água. A Cachoeira do São Romão é um dos principais cartões
postais da Chapada das Mesas, estando localizada no coração do
Parque Nacional. Tomaremos um delicioso banho e almoçaremos
uma comida regional, na própria região das cachoeiras.
Ao final do dia retornaremos para a cidade de Carolina.
A noite será livre para curtir a cidade, descansar, etc. Orientamos
que você aproveite a noite para organizar sua bagagem.

 6 dias

5° dia - 01/10/2022

CHAPADA DAS MESAS



Nosso café inicia as 07:00. Às 09:00 sairemos de Carolina em
direção ao aeroporto de Imperatriz. Ao chegarmos, almoçaremos na
cidade. Às 14:50 sai o nosso voo em direção a Belém do Pará, com
previsão de chegadas às 16:00. Às 17:30 saimos de Belém em direção
ao Recife, com previsão de chegada as 20:00. Às 22:30 sairemos da
capital pernambucana em direção a Salvador, com previsão de
chegada às 23:50. 

 6 dias

6° dia - 02/10/2022

CHAPADA DAS MESAS



Bilhete aéreo Salvador-Imperatriz-Salvador (com escala em em
Cofins na ida e em Belém e Recife na volta);
Transfer aeroporto de Imperatriz/hotel em Carolina/aeroporto de
Imperatriz;
Hospedagem na cidade de Carolina com café da manhã: Hotel New
Center;
Transporte em veículo 4x4 na Chapada das Mesas;
Condutor ambiental credenciado pelo órgão competente;
Serviço de bordo no veículo 4x4;
Taxas de visitação e acesso aos atrativos;
Seguro viagem;
Passeios: Poço Azul, Encanto Azul, Cachoeira São Romão, Cachoeira
do Prata, Portal da Chapada, Cachoeira do Talho, Cachoeira Dodô,
Cachoeira Santa Bárbara, Cachoeira da Caverna, Cachoeira do
Capelão, Cachoeira do Santuário, Rio Tocantins;
Passeio de barco pelo Rio Tocantins com visita a Pedra Encantada no
pôr do sol;

 6 dias CHAPADA DAS MESAS

Pacote inclui:



 6 dias CHAPADA DAS MESAS

Cartão de crédito em até 10x de R$ 410,00 - R$ 4.100,00;
Depósito/Pix/Transferência - R$ 3.900,00 podendo dividir até o dia
da viagem;
Você também pode adquirir via pix parcelado + cartão 10x.

Membros do "Viver Clube" ATIVOS tem desconto de 5% sobre a opção
escolhida.

Pousada: Acomodação automática em quartos duplos/triplos de acordo
com disponibilidades na cidade de Carolina, no hotel New Center.

valores:

11. Fotografias digitais;
12. Acompanhamento da equipe Viver Turismo;


