
09 a 12/06/22

roteiro BERÇO
DAS ÁGUAS

FORMOSA



Saída do aeroporto de Salvador às 04:25, em direção ao aeroporto
de Brasília, com previsão de chegada às 06:25. Após chegada,
iremos tomar café da manhã em uma padaria da cidade (por conta
do viajante. Orientamos que o viajante não se alimente em grande
quantidade para poder aproveitar o almoço regional).
Após o café da manhã sairemos em direção ao lago Paranoá para
fotos. Em seguida, iremos a Formosa-GO.
Ao chegarmos em Formosa, deixaremos nossos pertences na
pousada. Um almoço regional nos espera, com comidas típicas
goianas.
Após almoço a Cachoeira JK nos espera. Uma bela queda d'água
junto a um poço de água verde esmeralda será o nosso destino
durante a tarde. 
No final do dia retornaremos para a pousada na cidade de Formosa.
A noite será livre para descanso.

4 dias

1° dia - 09/06/2021 - cachoeira jk

FORMOSA - go



Café da manhã a partir das 07:00 na nossa pousada. Às 09:00
sairemos para um dia de caminhada na trilha do Indaiá. 
Durante o dia caminharemos (aproximadamente 10,3km) as margens
do rio Itiquira e conheceremos belas cachoeiras, o mirante para o
Vale do Paranã e poços para banho. Dentre as belezas do lugar,
destaque para a Cachoeira do Indaiá, a Cachoeira Véu de Noiva e a
mirante do Vale Paranã, acima da Cachoeira Salto do Itiquira. A
vista desse lugar é simplesmente encantadora.
O viajante deverá levar lanche leve e água mineral para a trilha, pois
não teremos ponto de almoço durante o dia. A alimentação
acontecerá apenas ao final da trilha.
No final do dia retornaremos para Formosa, onde o viajante terá a
noite livre para alimentação, descanso e lazer na cidade.
Grau de dificuldade da trilha: moderado.

4 dias

2° dia - 10/06/2021 - trilha indaiá

FORMOSA - go



Café da manhã a partir das 07:00 na nossa pousada. Às 09:00
sairemos para um dia de caminhada na trilha do Bisnau: um
complexo de cachoeiras do cerrado brasileiro.
Durante o dia conheceremos dois belos poços do complexo: o Poço
Verde Esmeralda e o Poço Cânion. O viajante terá a oportunidade
de tomar um delicioso banho águas esmeraldas do cerrado
brasileiro. 
Em seguida iremos a bela Cachoeira do Bisnau, a principal queda
d'água do complexo. Com aproximadamente 110 metros de altura, a
cachoeira encanta os visitantes e oferece um delicioso banho. É
possível contemplá-la por cima e por baixo.
O viajante deverá levar lanche leve e água mineral para a trilha, pois
não teremos ponto de almoço durante o dia. A alimentação
acontecerá apenas ao final da trilha.
No final do dia retornaremos para Formosa, onde o viajante terá a
noite livre para alimentação, descanso e lazer na cidade.
Grau de dificuldade da trilha: moderado/alto.

4 dias

3° dia - 11/06/2021 - trilha bisnal

FORMOSA - go



Café da manhã a partir das 07:00 na nossa pousada. Às 08:00
sairemos para conhecermos a maior queda d'água do estado de
Goiás: o salto Itiquira. Com 168 metros de altura, o salto impressiona
os visitantes com beleza e imponência nas montanhas do cerrado.
Teremos a oportunidade de contemplar o salto e tomar banho em um
dos poços formados pelo curso das suas águas.
Após visitação retornaremos a pousada para check-out. Em seguida,
seguiremos para um almoço regional em Formosa.
Às 14:00 sairemos de Formosa e seguiremos para o jardim botânico
de Brasília, onde conheceremos belos exemplares do cerrado
brasileiro. 
Às 17:00 seguiremos em direção ao aeroporto de Brasília, para voo
previsto para as 20:45. A nossa chegada em Salvador está prevista
para as 22:35.
Grau de dificuldade da trilha: leve.

4 dias

4° dia - 12/06/2021 - SALTO ITIQUIRA

FORMOSA - go



transporte aéreo SSA-BSB-SSA;
hospedagem com café da manhã na cidade de Formosa/GO;
visitação ao lago Paranoá, em Brasília;
visitação ao Jardim Botânico de Brasília;
visitação a Cachoeira do Indaiá, Cachoeira Véu de Noiva, ao Mirante
do Paranã, ao Poço Verde Esmeralda, ao Poço Cânion, a Cachoeira
do Bisnau e ao Salto Itiquira (PASSEIOS CONDICIONADOS À
ABERTURA, DEVIDO À COVID-19);
translado para os passeios;
acompanhamento de guia local;
acompanhamento da equipe Viver Turismo;
taxas e ingressos dos atrativos visitados;
seguro viagem;
fotos digitais e vídeos do roteiro      .

PACOTE INCLUI:

4 dias formosa - go



Roupa de frio para a noite;
Protetor solar, repelente, camisa UV, boné e tênis para as trilhas;
Garrafa de água mineral para as trilhas;
Medicações de uso pessoal.

OBS: a programação de passeios pode ser alterada em virtude de
restrições ocasionadas pela pandemia da COVID-19.
Grau de dificuldade das trilhas: moderada/alta

o que levar:

VALORES:
10x de R$ 195,00 no cartão de crédito = R$ 1.950,00;
R$ 1.850,00 via Pix/Depósito/Transferência bancária,
podendo parcelar até o dia da viagem.

Crianças - não são permitidas devido ao grau de
dificuldade moderado/alto das trilhas.
Membros do Viver Clube têm 5% de desconto sobre a
opção de pagamento escolhida.

4 dias formosa - go


