
 

 

JALAPÃO COM PALMAS - TOCANTINS 

 

 

1º dia: 23/11/2019 (Sábado) - PORTO ALEGRE / PALMAS  

Em torno das 04h30, apresentação no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho de 
Porto Alegre/RS para viagem aérea até a cidade de Palmas (capital do Estado de Tocantins). 
Recepção (horário de chegada conforme quadro de voos) e traslado em van ou micro-ônibus do 
aeroporto de Palmas ao hotel. Chegada ao hotel em torno das 12:30h; tempo livre para almoço 
(não incluído). Check in no hotel a partir das 14:30h. Tempo livre para descansar, e às 16:00h em 
diante, faremos um City tour com transporte e guia local a fim de conhecer os principais pontos 
turísticas da cidade de Palmas – Capital do Estado de Tocantins, tais como: Palácio Araguaia, Praça 
Girassóis, Parque Cesamar, Feira do Bosque, e seu arredores. 1 noite de hospedagem no Hotel 
CASTRO ou similar com café da manhã. 

 

2º dia: 24/11/2019 (Domingo) - PALMAS – PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO – PONTE ALTA DE 
TOCANTINS (190 Km) 

07:00h. Café da manhã no hotel e saída de Palmas com destino ao Jalapão em comboio em Veículo 
4X4 para 4 pessoas, com motorista-guia experiente e habilitado, com ar-condicionado, rádio para a 
comunicação com a base em Palmas caso seja necessário (celular da Vivo só em Mateiros) e kit de 
primeiro-socorro. Cada passageiro deverá carregar sua água mineral e alguma barra de cereal para 
quando sentir um pouco de fome, uma sacolinha de lixo para demostrar sua consciência e 
comprometimento ecológico, bem como, os seus pertences pessoais de higiene e proteção para o 
dia a dia. A mochila será acondicionada na cabine do veículo. 



 

 

08:00h. Chegada ao mirante de Taquaruçu. Breve explicação sobre manejo e cuidado do parque 
para toda a turma. 

08:30h. Trilha de acesso a Cachoeira do Escorrega Macaco e Cachoeira da Roncadeira (1.400 m de 
trilha).  

12:00h. Chegada em Ponte Alta do Tocantins, considerada portal do Jalapão, cidade com um pouco 
mais de 7mil hab. 

12:15h. Almoço e Check-in na Pousada Aguas do Jalapão ou Veredas, (sujeito a disponibilidade) em 
Ponte Alta do Tocantins. 

13:15h. Saída para a Cachoeira do Rio Soninho (68 km por estrada de terra de Ponte Alta do 
Tocantins). 

16:30h. Saída para Pedra Furada, no retorno a Ponte Alta (38 km), onde apreciaremos um 
inesquecível pôr do sol. 

20:00h. Jantar e hospedagem. 

 

3º dia: 25/11/2019 (Segunda) - PONTE ALTA DO TOCANTINS – MATEIROS (170 Km) 

7:00h. Café da manhã na pousada e em seguida, saída para Mateiros, passando pelo Cânion 
Sussuapara (15 km de Ponte Alta).  

08:30h. Saída com destino a CACHOEIRA DA VELHA considerada o Cartão Postal do Jalapão com 
queda d´água de 100m. 

11:30h. Parada para um banho e lanche/almoço na Prainha do Rio Novo com água calma que 
convida para o mergulho. 

14:00h. Saída com destino a outro cartão postal do Jalapão – Dunas do JALAPÃO, passando pelo Rio 
Novo. 

17:30h. Dunas do Jalapão, pôr do sol!  Com enormes bancos de areia alaranjada e dourada chegam 
a 40 metros de altura. 

19:30h. Check-in na Pousada Santa Helena, Panela de Ferro, ou Buritis (sujeito a disponibilidade). 

20:30h. Jantar no Restaurante Rancho 21 ou Beira da Mata. 

 

4º dia: 26/11/2019 (Terça) - MATEIROS - SERRA DO ESPIRITO SANTO (* OPCIONAL) 

Neste dia temos a opção da subida na Serra do Espirito Santo (subida nível III), onde apreciaremos 
um inesquecível nascer do sol. 

03:30h. Saída da pousada com destino a Serra do Espirito Santo, serão em média 50 minutos de 
subida, e no platô teremos mais 45 minutos de caminhada para o segundo mirante, vista das 



 

 

Dunas.  

*** (As pessoas que irão fazer a subida, deverão pagar R$ 100,00 por pessoa ao guia da expedição.) 

*** Caso o grupo decidir pela NÃO subida da Serra do Espirito Santo, sairemos, após café da manhã 
às 08:00h da pousada, e o almoço (incluído, sem bebidas) será no Camping do Arnor, e 
acrescentaremos mais um Fervedouro. 

13:00h. Após o almoço saída para o Fervedouro dos Buritis (é uma nascente com um fluxo de água 
tão forte que não se consegue afundar, você fica flutuado, sensação única). 

15:00h. Cachoeira do Formiga (tempo para banhos). 

19:30h. Jantar (incluído, sem bebidas) com pernoite em Mateiros 

 

5º dia: 27/11/2019 (Quarta) - MATEIROS – POVOADO MUMBUCA  

08:00h. Café da manhã na pousada, saída para o Fervedouro. 

11:00h. Chegada a Povoado Mumbuca, visita a loja do artesão. 

12:00h. Almoço no Restaurante Alaides ou similar. 

14:00h. Saída para o Fervedouro do Mumbuca e Encontro das Águas. 

17:00h. Retornaremos para cidade de Mateiros 

20:00h. Jantar e pernoite em Mateiros 

 

6º dia: 28/11/2019 (Quinta) - MATEIROS - SÃO FELIX DO TOCANTINS 

8:00h. Café da manhã na pousada, e em seguida sairemos com destino a São Felix do Tocantins, 
passando pela Cachoeira do Prata e Comunidade do Prata, (onde encontraremos doce de buriti 
rapadura entre outros produtos feito pela comunidade).  

13:00h. Chegada a São Felix do Tocantins. 

13:30h. Almoço e em seguida saída para o Fervedouro Bela Vista 

17:00h. Chegada no povoado de São Felix do Tocantins para 1 noite de hospedagem com café da 
manhã. 

20:00h. Jantar. 

 

7º dia: 29/11/2019 (Sexta) SÃO FELIX DO TOCANTINS - PALMAS 

8:00h. Café da manhã, em seguida saída com destino a Palmas, passando pela Serra da Catedral, 



 

 

Rio do Sono, Morro Vermelho. 

OPCIONAL. Neste dia temos a opção do rafting nível II, no rio Sono – o valor do Rafting e de R$ 
200,00 por pessoa, que será pago a empresa que oferece o serviço. Descida com no mínimo 03 
pessoas. 

13:00h. Almoço no Sr. Hélio. Caso não optem pelo rafting, o almoço será no Morro Vermelho.  

18:00h. Chegada em Palmas. Hospedagem por 02 noites em Palmas com café da manhã. 

 

8º dia: 30/11/2019 (Sábado) PALMAS 

Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre para atividades pessoais ou passeios opcionais. 
Sugerimos um passeio de barco até a Ilha da Canela e/ou ao final da tarde assistir ao pôr-do-sol na 
praia da Graciosa. Hospedagem. 

 

9º dia: 01/12/2019 (Domingo) - PALMAS / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE 

Café da manhã no hotel, tempo livre até a hora da desocupação do hotel (máximo meio dia), 
almoço livre (não incluído) e posteriormente traslado do hotel ao aeroporto para viagem aérea a 
Porto Alegre/RS, com escala e troca de Aeronave em Brasília (Distrito Federal). Chegada prevista a 
POA/RS às 23h55. 


