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Saída de Salvador (Shopping da Bahia), às 07:30, em direção à
cidade de Ibicoara. Pararemos para almoço na estrada, por volta
das 12:00. 
Às 13:00 seguimos viagem, com uma parada na bela cidade de
Mucugê. Conheceremos a linda cidade e o Cemitério Bizantino,
tomando pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional). Durante nossa passagem na cidade o viajante terá a
oportunidade de adquirir um dos deliciosos licores de Morango de
Mucugê. 
Por fim, seguiremos para a cidade de Ibicoara, com previsão de
chegada por volta das 18:00.
Após chegada na nossa pousada, orientamos aos viajantes que se
alimentem bem e descanse para a trilha do dia seguinte.

OBS: Os viajantes que não tiverem lanche e água mineral suficiente
devem adquirir quando chegar em Ibicoara, pois será fundamental
para a trilha da Fumacinha no dia seguinte.

4 dias

1° dia - 16/06/2022

IBICOARA



- Saída às 06:00. Não tomaremos café na pousada, visto que
precisamos iniciar a trilha cedo. Será fornecido um kit café da manhã.
Aconselhamos que cada viajante também leve seu kit pessoal de
alimentação. Seguiremos para a Fumacinha, com previsão de
iniciarmos a caminhada por volta das 07:00. Serão 18 km de trilha
(09km de ida e 09km de volta) para conhecer uma das mais incríveis
cachoeiras do Brasil. Durante o caminho, conheceremos também a
Cachoeira do Encontro e contemplaremos uma vegetação nativa quase
intocada. E na Fumacinha o viajante poderá contemplar uma obra
inigualável da natureza. Às 13h30, retornaremos para a base da trilha,
com previsão de chegada às 18:00. Em seguida, retornaremos para a
pousada.
- É importante que o viajante leve consigo alimentação e água mineral
suficiente para o dia. 

OBS: Elevado nível de esforço.

4 dias

2° dia - 17/06/2021

IBICOARA



Café da manhã a partir das 07:00. Saída da pousada às 09:00
para conhecermos as belas cachoeiras do Licuri e Raízes. Lugar de
paz, pouca visitação e quase particular, as cachoeiras nos
receberão para uma manhã muito especial. Com quase 100m de
altura, a Cachoeira do Licuri tem uma beleza encantadora. Já a
Raízes, acolhe o visitante em um ambiente quase que intocável.
Poderemos aproveitar bem o dia nos dois paraísos, curtindo com
calma e tranquilidade a energia da natureza desse lugar.
Principalmente por serem atrativos pouco visitados.
No final do dia retornaremos para a pousada na cidade de
Ibicoara.

4 dias

3° dia - 18/06/2021

IBICOARA



Café da manhã a partir das 07:00. Saída da pousada às 07:50
para conhecermos a bela Cachoeira do Rio Preto. Trata-se de mais
uma das belas cachoeiras de Ibicoara com pouca visitação. Um
privilégio para os que a colocam na sua lista de lugares para
conhecer. Com 63m de altura, a cachoeira está cercada por um
cânion, vegetação nativa e natureza preservada. A trilha tem em
torno de 10km (5 de ida e 5 de volta)
No final da manhã retornaremos para a nossa pousada na ciade de
Ibicoara. Almoçaremos na cidade.
Às 14:00 sairemos de Ibicoara em direção a Salvador, com previsão
de chegada às 22:30.

4 dias

4° dia - 19/06/2021

IBICOARA



Transporte Salvador-Chapada Diamantina-Salvador;
Hospedagem com café da manhã na cidade de Ibicoara/BA;
Translado para os passeios;
Visitação à Cachoeira do Encontro;
Trekking na Cachoeira da Fumacinha;
Visitação à Cachoeira do Licuri;
Visitação à Cachoeira Raízes;
Visitação ao Cemitério Bizantino;
Taxas e ingressos dos passeios;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Acompanhamento de guia local;
Fotos e vídeo;
Seguro viagem;
Água mineral no transporte terrestre Salvador-Chapada
Diamantina-Salvador;

4 dias

PACOTE INCLUI:

IBICOARA



4 dias IBICOARA

Trilha pesada de 18km (09km de ida e 09km de volta) para a
Fumacinha, subida e descida das trilhas do Licuri e Rio Preto;
Travessia por rios e trilhas sobre pedras;
Nível de esforço: elevado

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 e roupa de frio para a trilha e para a noite.

O QUE LEVAR:

Cartão de crédito: 10x de R$ 154,50
Depósito/transferência ou PIX: R$ 1.445,00 - podendo
dividir até o dia da viagem
OBS: não são permitidas crianças no roteiro em
virtude do elevado nível de esforço necessário.

valores:


