
 

 

 

Chapada dos Veadeiros – 1º Semestre 2021. 
Hospedagem em São Jorge & Alto Paraíso – 08 dias e 07 noites. 

 

Roteiro: 
1o dia: Domingo – Chegada. 
• Recepção no aeroporto de Brasília ou local a combinar – Até às 12h (meio-dia). 

• Transfer Brasília – Alto Paraíso (230 km) 

• Almoço em Alto Paraíso. 

• Após o almoço, faremos um deslocamento de 38 km pela Estrada-Parque Veadeiros até a 
Vila de São Jorge, onde ficaremos acomodados em uma das pousadas escolhidas. 

 
2° dia: Segunda-feira – Morada do Sol, Vale da Lua & Raizama. 
• Após o café da manhã, seguiremos para conhecer o Rio São Miguel. 

• Visitaremos a Morada do Sol, com suas belas piscina e hidromassagens naturais. 

• Em seguida, a fazenda Espaço Infinito, faremos uma trilha modelo passando pela borda do 
cânion Raizama.  

• Caminharemos pelo circuito de trilhas da fazenda, passando por um pequeno córrego que 
salta no cânion de uma altura de 40 m. Continuando o percurso, seguiremos margeando o 
cânion. 

• Seguimos para conhecermos mais um atrativo, o Vale da Lua, uma propriedade particular 
próxima ao Parque Nacional, caminharemos 600m até o leito do rio São Miguel, exuberante 
pelas rochas com suas formas exóticas esculpidas pelas águas ao longo de milhares de 
anos. 

• Almoço no fim da tarde em São Jorge. 

• À noite – opcional: Visita as piscinas de água quente a 15 km de São Jorge.  
 
3o dia: Terça-feira – Cachoeira do Segredo. 
• Após o café da manhã, faremos um deslocamento de carro (10 km) até a sede da fazenda. 

• Caminharemos um total de 6 km, a trilha vai serpenteando o ribeirão Segredo, quando nos 
deparamos com a bocaina do segredo e veremos uma das mais impressionantes 
cachoeiras da região, a Cachoeira do Segredo, com mais de 100 metros de altura. 
Tomaremos um refrescante banho e faremos o nosso lanche.  

• A volta será pelo mesmo caminho. 

• Retornaremos para o almoço em São Jorge no fim da tarde. 
 
4o dia: Quarta-feira – PNCV – Saltos do Rio Preto. 
• Após o café da manhã, vamos conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

• Caminharemos pela trilha que vai aos Saltos do Rio Preto. 

• A primeira queda visitada tem 120m e apresenta um visual inesquecível, que se tornou 
cartão postal da Chapada. Em seguida, visitaremos o Salto de 80m que possui uma grande 
piscina, ótima para banho. No retorno da caminhada, mais um banho nas hidromassagens 
naturais das Pedreiras. (Aprox. 10 km) 

• Almoçaremos em São Jorge no fim da tarde. 
 
 



 

 

 
5o dia: Quinta-feira – Cachoeiras Almécegas I e II & São Bento. 
• Após o café da manhã check-out da pousada e sairemos de São Jorge com destino a Alto 

Paraíso. 

• Faremos uma parada na Fazenda São Bento, visitaremos a cachoeira Almécegas I, com 
45m. 

• Em seguida visitaremos a Almécegas II que tem uma grande piscina onde tomaremos um 
refrescante banho. 

• Na saída da fazenda, mais uma parada para banho na cachoeira São Bento. 

• Seguimos para o almoço em Alto Paraíso no fim da tarde e acomodação na pousada 
escolhida. 

 
 
OPCIONAIS ATIVIDADES DE AVENTURA – TRAVESSIA ECOTURISMO 

BATISMO DE RAPEL NA CACHOEIRA ALMÉCEGAS I (CACHOEIRISMO): São quarenta e cinco metros de pura emoção, na 
descida de rapel pelo meio da cachoeira, com uma negativa de vinte metros no final. Descida totalmente controlada por 
instrutores especializados. (mínimo de 06 pessoas) 
TIROLESA DO VÔO DO GAVIÃO: O desafio consiste em um voo com 850m de extensão, 100m de altura.  A Tirolesa, está 
entre as maiores e mais bonitas do Brasil, e recebeu o nome de “Voo do Gavião” pela quantidade de Gaviões Carcarás 
existentes na área. (mínimo de 06 pessoas) 
CERTIFICAÇÀO - As atividades do Circuito de Aventura são certificadas pela Norma ABNT NBR 15331 - SGS - Sistema 
de Gestão da Segurança e tem o selo de segurança INMETRO / ABNT. 
 

6o dia: Sexta-feira – Cachoeira Santa Bárbara & Cachoeira Capivara.  
• Após o café da manhã, deslocamento de 90 km até o município vizinho de Cavalcante. 

• Visitaremos o Engenho, a 25 km de Cavalcante, parte do sítio histórico Kalunga, antigo 
quilombo de escravos refugiados da Bahia que foram descobertos na década de 70. 

• Visitaremos o principal atrativo natural da comunidade Kalunga, Santa Bárbara com 30m de 
altura, um belo rio de águas verde esmeralda com grandes piscinas.  

• Após a Santa Barbara, vamos conhecer mais um atrativo da comunidade Kalunga,  

• A cachoeira formada pelo rio Capivara, quando despenca pelo incrível cânion da Capivara, 
no inicio do vão das Almas, a principal região da comunidade Kalunga.  

• Faremos uma caminhada curta, por uma trilha com trechos íngremes. Visitaremos uma bela 
piscina de água verde esmeralda, onde cai a cachoeira Capivara de um lado e a cachoeira 
do córrego Tiririca. 

• Almoço preparado especialmente pelos Kalungas na vila Engenho no fim da tarde. 

• Retorno para Alto Paraíso, pernoite. 
 
7o dia: Sábado – Cataratas dos Couros. 
• Após o café da manhã, faremos um deslocamento de 57 km em direção Oeste. 

• Visitaremos este dia um dos mais impressionantes complexos da Chapada, as Cataratas 
dos Couros.  

• Após 1h30 de estradas off road, faremos uma caminhada de aproximadamente 1,5km 
margeando o Rio dos Couros até o início das quedas, onde o rio despenca em várias 
etapas em um grande cânion com aproximadamente 300m de desnível formando um 
festival de cachoeiras e piscinas. Desceremos por uma das margens do rio até uma parte 
do desnível, onde é possível avistar as quedas acima e abaixo. 

• Almoço preparado especialmente para o grupo no local. 

• Retorno para Alto Paraíso no final do dia. 



 

 

 
8o dia: Domingo – Cachoeira das Loquinhas / Retorno pra Brasília. 
• Após o café da manhã, deslocamento de 08 km até as cachoeiras das Loquinhas. 

• Passarela de madeira suspensa com 1.5km em meio à mata ciliar de galeria. 
• Visitaremos 07 poços de águas cristalinas de tom azul-turquesa. 
• Retorno para pousada às 11h30 – check-out. 
• Almoço de despedidas em Alto Paraíso. 
• Traslado para o aeroporto de Brasília. 
• Fim dos nossos serviços – Marcar voos após as 18h00. 
 
 
Pacote de 08 dias e 07 noites, inclui: 
• Hospedagem em São Jorge nas pousadas: Trilha Violeta, Cristal da Terra, Bambu Brasil, 

Casa das Flores ou pousada Baguá (04 diárias). 

• Hospedagem em Alto Paraíso nas pousadas: Veadeiros, Portal do Beija Flor, Casa do 
Cerrado, Dos Guias, Casa Rosa, Recanto da Grande Paz, Meu Talento, Casa da Lua ou 
Maya (03 diárias).  

• 08 Refeições em regime de meia pensão (café da manhã, almoço ou jantar).  

• 06 Kits lanche para trilhas. 

• Guias experientes, credenciados pela ACV-CV / SERVITUR e ICMBIO. 

• Passeios descritos no roteiro e entradas para os atrativos. 

• Seguro viagem EcoTrip. 

• Traslados: Brasília / São Jorge / Local / Alto Paraíso / Brasília. 
 

Chapada dos Veadeiros – De 31/01 a 27/06. 
Valores P/pessoa – Exceto Feriados. 

Hospedagem em São Jorge & Alto Paraíso – 08 dias. 

Pousada Single Duplo Triplo CHD* 

Trilha Violeta & Veadeiros. 4398,00 3778,00 3663,00 - 

Trilha Violeta & Beija Flor. 4432,00 3803,00 3727,00 - 

Trilha Violeta & Casa do Cerrado. 4605,00 3852,00 3772,00 - 

Trilha Violeta & Casa Rosa Sup. 5073,00 4212,00 4063,00 - 

Cristal da Terra & Veadeiros. 4523,00 3798,00 3696,00 2751,00 

Cristal da Terra & Dos Guias. 4730,00 3971,00 3869,00 2924,00 

Cristal da Terra & Recanto G. Paz 
Std. 5050,00 4059,00 3938,00 2993,00 

Bambu Brasil & Recanto G. Paz Std. 5853,00 4375,00 4155,00 - 

Bambu Brasil & Meu Talento 6789,00 4745,00 4475,00 - 

Casa das Flores & Recanto G Paz 
Std. 5629,00 4296,00 4076,00 3131,00 

Casa das Flores & Casa Rosa Sup. 5777,00 4469,00 4234,00 3288,00 

Baguá (Baguá) & Recanto G. Paz 
Sup. 8269,00 5484,00 5292,00 4347,00 

Baguá (Baguá) & Maya – Luxo. 9728,00 6214,00 5973,00 5027,00 

Baguá (Baguá) & Casa da Lua – Std. 9817,00 6259,00 6012,00 5067,00 



 

 

 

Hospedagem em Alto Paraíso – 08 dias. 

Pousada Single Duplo Triplo CHD* 

Pousada Veadeiros. 4168,00 3673,00 3512,00 2567,00 

Casa do Cerrado. 4651,00 3846,00 3765,00 2820,00 

Portal do Beija Flor. 4248,00 3731,00 3662,00 2716,00 

Dos Guias. 4651,00 4076,00 3915,00 2970,00 

Casa Rosa – Chalé / Flat – Sup. 5744,00 4686,00 4444,00 3499,00 

Recanto da Grande Paz – Std. 5399,00 4283,00 4076,00 3131,00 

Recanto da Grande Paz – Sup. 6434,00 4571,00 4444,00 3499,00 

Meu Talento – Sup. 7274,00 4985,00 4732,00 3704,00 

Maya – Suíte Luxo 9840,00 6273,00 6032,00 5087,00 

Casa da Lua – Std. Externa. 10047,00 6377,00 6124,00 5179,00 

* Criança com até 10 anos, acompanhada dos pais no mesmo quarto. 
Obs.:  Valores sujeitos a alterações. 
 
Opcional: Atividades de Aventura. 
Valor do Cascading: adicional de R$ 150,00 por pessoa. 
Valor da Tirolesa: adicional de R$ 100,00 p/pessoa. 
Incluindo e todo o equipamento adequado, testado e revisado, treinamento e palestra sobre o 
funcionamento dos equipamentos, procedimentos de descida e segurança, acompanhamento 
por instrutores especializados.  
 
Observações: 

• O roteiro pode ser modificado, de acordo com o grupo ou fatores climáticos. (Época de 
chuva – OUT a MAR) 

• Grupos com 7 a 15 pessoas – Traslado em Van Executiva. 

• Trazer: Roupas de frio, leves e de banho, capa de chuva , cantil, 2 tênis confortáveis, 
mochila, protetor solar, chapéu, repelente. 

• Reservas com no mínimo 10 dias de antecedência. 

• Cancelamentos e Devoluções (deliberação normativa N. 161 de 09 de Agosto de 1985 
Embratur): Até 31 dias antes da Saída, devolução de 90% do total. 21 a 30 dias antes da 
saída, devolução de 80% do total. Menos de 20 dias antes da Saída, devolução de 0% a 
80% do total.    

 


