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Nosso café da manhã começa as 06:00. As 07:00 sairemos com as
malas prontas em direção ao Jalapão. Durante nossa viagem
conheceremos alguns atrativos desse paraíso. Contemplaremos a
bela Pedra Furada, com parada para fotografia. Seguiremos para a
incrível Lagoa do Japonês de águas azul cristalino, impressionando
seus visitantes. Ao final do dia seguiremos para a pousada onde
passaremos a noite. Após o jantar, a noite será livre.

Saída do aeroporto de Salvador em direção a cidade de Palmas.
Esse dia ficará reservado para o nosso deslocamento até a capital
tocantinense. O voo será confirmado no momento da compra do
pacote, de acordo com a disponibilidade das cias aéreas.

6 dias

1° dia - 22/06/2023 - quinta feira

jalapão - tocantins

2° dia - 23/06/2023 - SEXTA feira



Tomaremos o nosso café da manhã na pousada. Em seguida
sairemos, com malas prontas, para um dia incrível da nossa
expedição. Conheceremos durante o dia o belo Cânion Sussuapara,
passando pela passagem da Muriçoca. 
Pararemos para almoço no quilombo Rio Novo por volta das 13:00.
A tarde conheceremos a bela Praia Coração do Jalapão no Rio Novo.
Ainda contemplaremos, pela parte de baixo, a Serra do Espírito
Santo e o Morro do Saca Trapo que formam cenários encantadores
na paisagem local. Pararemos na Lagoa do Jacaré para foto e
contemplação. Seguiremos para as incríveis Dunas do Jalapão, de
onde contemplaremos um pôr do sol simplesmente inesquecível. Um
momento para você guardar eternamente na memória.
Depois de um dia encantador, seguiremos em direção a pousada
para descanso e jantar.

6 dias

3° dia - 24/06/2023 - SÁBADO

jalapão - tocantins



Tomaremos o nosso café da manhã na pousada. Em seguida
sairemos, com as malas prontas, para mais um dia encantador no
Jalapão. Começaremos nosso passeio conhecendo os belos e
desejados Fervedouros do Rio Sono e Buritis. Duas obras primas do
Jalapão. 
Em seguida visitaremos a loja de artesanato do Quilombo de Capim
Dourado. Um momento para você levar aquela lembrancinha do
Jalapão.
Após almoço seguiremos nossa expedição para uma das cachoeiras
mais bonitas do Brasil: a Cachoeira da Formiga e suas águas
cristalinas. Ainda visitaremos o fervedouro das Macaúbas para um
delicioso banho. 
Após o dia de passeio retornaremos a pousada para jantar. Por fim,
você terá a experiência de tomar um banho noturno no fervedouro
Bela Vista. Uma experiência inesquecível.

6 dias

4° dia - 25/06/2023 - DOMINGO
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Tomaremos o nosso café da manhã na pousada. Sairemos com as
bagagens prontas para conhecermos mais alguns dos incríveis
atrativos do Jalapão.
Começaremos pelo Fervedouro Bela Vista para um banho matutino.
Os viajantes que desejarem tomar banho no fervedouro deverão
levantar cedo, entre 06:00 e 07:00. Após o café da manhã iremos ao
Fervedouro Alecrim contemplar a incrível beleza do lugar. A
Cachoeira das Araras também nos aguarda pela manhã para
visitação.
Após o almoço, seguiremos para conhecer a Serra da Catedral e
contemplá-la tirando uma bela fotografia. 
Por fim, seguiremos para a cidade de Palmas, com previsão de
chegadas às 20:00.
Após chegada, os viajantes terão a noite livre para descanso e jantar
(por conta do viajante).

6 dias

5° dia - 26/06/2022 - SEGUNDA-FEIRA
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O dia 06 ficará reservado para o nosso retorno a capital baiana. O
horário do voo será confirmado no momento da compra do pacote,
de acordo com a disponibilidade da cia aérea.

6 dias

6° dia - 27/06/2023 - TERÇA-FEIRA

jalapão - tocantins

10x de R$ 414,00 no cartão de crédito = R$ 4.140,00;
R$ 3.950,00 via pix/depósito/transferência, podendo parcelar até o
dia da viagem.
Mesclado: Créditos em Pix/Depósito parcelados até 10 dias antes da
viagem. O saldo que restar em mais 10x no cartão, pago no dia da
viagem.
Membros ativos do clube tem 5% de desconto sobre a forma de
pagamento escolhida;

valores:



Bilhete aéreo Salvador-Palmas-Salvador (com escala);
Transfer aeroporto/hotel/aeroporto;
Hospedagem na cidade de Palmas com café da manhã;
Transporte em veículo 4x4 para o Jalapão;
Contudor ambiental credenciado pelo órgão competente;
Hospedagens no Jalapão;
Alimentação completa no Jalapão (café da manhã, almoço e jantar);
Serviço de bordo com água mineral, suco (industrial), frutas (maça
e/ou laranja), barra de cereal e amendorim;
Taxas de visitação e acesso aos atrativos;
Seguro viagem;
Câmera gropro para fotografias debaixo d'água;
Dome (aparelho de superfície arrendodada para fotos submersas);
Máscara de mergulho;
Fotografias digitais;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;

6 dias

Pacote inclui:
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 Passeios no Jalapão: Pedra Furada (contemplação e foto), Lagoa do
Japonês, Cânion Sussuapara, passagem pela Serra da Muriçoca,
Praia Coração do Jalapão no Rio Novo, Serra do Espírito Santo
(contemplação da parte baixa e foto), Morro do Saca Trapo
(contemplação da parte baixa e foto), Lagoa do Jacaré
(contemplação e foto), Dunas do Jalapão, Fervedouro Rio Sono,
Fervedouro Buriti, Cachoeira da Formiga, Fervedouro Macaúbas,
Fervedouro Bela Vista, Fervedouro Alecrim, Cachoeira das Araras e
Serra da Catedral (contemplação e foto).

6 dias

Pacote inclui:

jalapão - tocantins

observações:
O roteiro pode ser modificado por questões climáticas, de
segurança, ligados a COVID e outros fatores;
Trata-se de uma expedição. Dessa forma, o viajante deverá viajar
com bagagem pequena de até 10kg, preferencialmente mochila. Não
são permitidas bagagens grandes.



Os voos podem ser alterados em seus horários devido a readequação
da malha aérea brasileira motivada pela COVID. Aconselhamos
deixar o dia disponível para viajar, caso o voo altere o horário.
O que levar: rouba de banho, agasalho para a noite, camisa UV de
proteção solar, protetor solar, sandália, tênis confortável para
caminhada, pares de meia, repelente, toalhas de banho, artigos de
higiene pessoal, medicamento de uso pessoal e dinheiro (É
importante ter em mãos dinheiro em espécie, pois por lá é difícil
encontrar um caixa eletrônico e poucos lugares aceitam cartão)
Para banho na LAGOA DO JAPONÊS, trazer calçado tipo sapatilha
de neopreme ou similar (indicado para contato com água) para
evitar contato direto dos pés com as rochas no fundo da lagoa.
Para a trilha da Serra do Espírito Santo (opcional), você deve trazer
calçado fechado, preferência calçados de trekking.
É proíbo entrar com repelente, protetor solar ou similares nos
atrativos aquáticos.

6 dias jalapão - tocantins

observações:


