EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER

1° DIA
DESLOCAMENTO:

EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER

IMPERATRIZ-MA → CAROLINA-MA.

PERNOITE: CAROLINA-MA

Neste primeiro dia estamos considerando que você chegará no aeroporto/rodoviária de Imperatriz-MA. Desta maneira você
tem 2 opções:

1º - Transfer em transporte público, com custo extra de R$ 50,00 por pessoa, saindo da rodoviária ou guichê em frente ao
Imperial Hotel nos seguintes horários:
Saída 1 – 06h;
Saída 2 – 10h;
Saída 3 – 18h.
•

Em Carolina vamos buscá-lo no Terminal Rodoviário. Tempo de viagem de 4h30min aproximadamente.

2º - Transfer privativo (CONTATAR O SETOR DE VENDAS) de chegada, em veículo do nosso receptivo, saindo de Imperatriz, com
custo extra total de R$ 1.300,00 podendo ser contratado individualmente ou dividido em até 5 pessoas, com saída em horário
acordado.
•

Esse serviço deverá ser contratado com antecedência mínima de 48h.

1° DIA
DESLOCAMENTO:

EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER

PALMAS-TO → CAROLINA-MA.

PERNOITE: CAROLINA-MA

Neste primeiro dia estamos considerando que você chegará no aeroporto/rodoviária de Palmas-TO. Desta maneira você tem 2
opções:

1º - Transfer em transporte público, categoria leito, com custo extra de R$ 120,00 por pessoa, saindo da rodoviária ou guichê
em da avenida JK, nos seguintes horários:
Saída 1 – 21h40min.
•

Em Carolina vamos buscá-lo no Terminal Rodoviário. Tempo de viagem de 10h aproximadamente.

2º - Transfer privativo (CONTATAR O SETOR DE VENDAS) de chegada, em veículo do nosso receptivo, saindo de Palmas-TO, com
custo extra total de R$ 1.795,00 podendo ser contratado individualmente ou dividido em até 6 pessoas, com saída em horário
acordado.
•

Esse serviço deverá ser contratado com antecedência mínima de 48h.

2° DIA

EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER

DESLOCAMENTO: CAROLINA-MA.
ELEMENTOS: ÁGUA, TERRA, FOGO.
ATRATIVOS: PARQUE NACIONAL, CACHOEIRA DE SÃO ROMÃO, CACHOEIRA DO PRATA.
PERNOITE: CAROLINA-MA.

Por volta das 08h, embarcaremos no veículo 4x4 e faremos um deslocamento de 30 km de estrada
pavimentada até a entrada do PNCM (Parque Nacional da Chapada das Mesas) e percorreremos mais 55
km por estrada de terra até a Cachoeira do São Romão. Por volta das 10h30min poderemos contemplar a
maior cachoeira em volume d’água do Estado do Maranhão, e tomar banho nas águas do Rio Farinha. Logo
após almoçaremos (não incluso), mediante agendamento. Após o almoço, por volta das 13h45min
embarcaremos no veículo e percorreremos 28 km de estrada de terra até chegarmos as Cachoeiras do
Prata, depois de um período de contemplação e banho fresco em suas águas, retornaremos à Carolina, com
previsão de chegada às 18h30min. Jantar Livre.

3° DIA

EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER

DESLOCAMENTO: CAROLINA-MA.
ELEMENTOS: ÁGUA, TERRA, FOGO.
ATRATIVOS: COMPLEXO PEDRA CAÍDA, CACHOEIRA DA CAVERNA, CACHOEIRA SANTUÁRIO, MORRO DO
CHAPÉU (OPCIONAL).
PERNOITE: CAROLINA-MA.

Após o café da manhã, por volta das 08h30min, embarcaremos no veículo para um deslocamento de
30min, até o Complexo da Pedra Caída. Faremos a apresentação do local e explanaremos sobre a atividades
a serem desenvolvidas. Por volta das 10h iniciaremos nossa visitação à Cachoeira da Caverna e Cachoeira
Santuário. O trajeto é composto por uma caminhada de 600m por palafitas numa trilha ecológica, e, em
seguida, andaremos entre dois paredões de arenito friável, onde escorre água constante, essas paredes
estão datadas com mais de 60 milhões de anos, que formam um cânion com aproximadamente 50m de
altura. Por volta do meio-dia iremos para o almoço (não incluso) em restaurante local típico do Maranhão.
Após um período de descanso pós almoço, teremos recuperado nossas energias para realizarmos alguma
atividade de aventura (opcionais), podendo ser o teleférico ou Trilha da Serra e tirolesa do desespero com
1.400m. Por volta das 16h sairemos para trekking Morro do Chapéu (opcional), serão 600m de subida bem
íngreme (nível de dificuldade médio), mais 1500m em cima da mesa do morro, e mais 600m de descida.
Previsão de chegada às 19h30min na cidade de Carolina. Jantar livre.

4° DIA

EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER

DESLOCAMENTO: CAROLINA-MA / RIACHÃO-MA /CAROLINA-MA.
ELEMENTOS: ÁGUA, TERRA, FOGO.
ATRATIVOS: ENCANTO AZUL, CACHOEIRA SANTA PAULA, POÇO AZUL, CACHOEIRA SANTA BARBARA,
CACHOEIRA DO MORENO, CACHOEIRA DOS NAMORADOS.

PERNOITE: CAROLINA-MA.

Hoje, às 08h, embarcaremos no veículo e percorreremos 114 km de estrada pavimentada e mais 21 km de
estrada de terra. Às 10h, aproximadamente iniciaremos nossa visita ao Encanto Azul, uma nascente linda com
água cristalina de temperatura muito agradável e ideal para a prática de flutuação. Por volta das 12h iremos
para o Restaurante do Complexo Santa Bárbara (almoço não incluso). Depois de descansarmos, por volta das
14h faremos uma trilha ecológica e passaremos pela Cachoeira dos Namorados, Cachoeira Santa Paula,
Cachoeira do Moreno e Cachoeira Santa Bárbara até chegarmos no Poço Azul, onde poderemos tomar banho.
Por volta das 16h, retornaremos para Carolina, onde iremos nos despedir. Jantar livre.
Obs. I: No período chuvoso (dezembro a abril) há possibilidade de o Poço azul estar com a cor da água mais turva.
Obs. II: Recomendamos o uso do colete salva-vidas para os que não sabem nadar, a profundidade do poço azul pode chegar a 7m.

5° DIA
DESLOCAMENTO:

EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER IMP/CAROLINA-MA

CAROLINA-MA → IMPERATRIZ-MA.

Neste último dia estamos considerando que você se dirigirá a Imperatriz-MA. Desta maneira você tem 2 opções:
.

1º - Transfer em transporte público, com custo extra de R$ 50,00 por pessoa, saindo da rodoviária nos seguintes horários:
Saída 1 – 08h00min;
Saída 2 – 14h00min;
Saída 3 – 20h00min.

•

Em Carolina levaremos você no Terminal Rodoviário. Tempo de viagem de 4h30min aproximadamente.

2º - Transfer privativo (CONTATAR O SETOR DE VENDAS) de retorno, em veículo do nosso receptivo, saindo de Carolina, com
custo extra total de R$ 1.300,00 podendo ser contratado individualmente ou dividido em até 6 pessoas, com saída em horário
acordado.
•

Esse serviço deverá ser contratado com antecedência mínima de 48h.

5° DIA
DESLOCAMENTO:

EXPRESSO CHAPADA DAS MESAS
03 DIAS NA CHAPADA DAS MESAS + 2 DIAS DE TRANSFER IMP/CAROLINA-MA

CAROLINA-MA → PALMAS-TO.

Neste primeiro dia estamos considerando que você se dirigirá a Palmas-TO. Desta maneira você tem 2 opções:

1º - Transfer em transporte público, categoria leito, com custo extra de R$ 120,00 por pessoa, saindo da rodoviária de CarolinaMA nos seguintes horários:
Saída 1 – 09h40min;
Saída 2 – 19h20min.
•

Em Carolina levaremos você no Terminal Rodoviário. Tempo de viagem de 10h aproximadamente.

2º - Transfer privativo (CONTATAR O SETOR DE VENDAS) de chegada, em veículo do nosso receptivo, saindo de Palmas-TO, com
custo extra total de R$ 1.795,00 podendo ser contratado individualmente ou dividido em até 6 pessoas, com saída em horário
acordado.
•

Esse serviço deverá ser contratado com antecedência mínima de 48h.

SERVIÇOS INCLUSOS NO PACOTE
• Veículo de luxo 4x4 – 7 lugares;

• Taxa de entrada nos atrativos turísticos;

• Guia de turismo local;

• Seguro de Viagem;

• Serviço de
. Bordo (água e snacks);

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS NO PACOTE
• Hospedagem;

• Teleférico ou Trilha da Serra (Pedra Caída);

• Refeições e bebidas;

• Despesas pessoais;

• Trilha do Morro do Chapéu;

• Passagem aérea;

• Tirolesa do desespero (1400m);

• Transfer (a combinar).

SERVIÇOS ADICIONAIS
• Sugestão de hospedagem:

• Teleférico + Tirolesa do desespero 1400mts – R$120,00;

- Hotel Araçás

• Trilha do Morro do Chapéu – R$ 200,00;

- Pousada
. Candeeiros

• Transfer – Valores descritos no roteiro dos dias 1º e 7º.

* Tarifas de diárias exclusivas diretamente conosco.

INFORMAÇÕES ÚTEIS DE CAROLINA - MA
• Culinária Noturna:

• Serviço Bancário:

• Telefonia:

- Culinária local com diversas opções de churrascos;

- Banco do Brasil;

- Tim;

- Muitas opções de massas e lanches (Pizza, macarrão,

- Banco da Amazônia;

- Oi;

crepe, hamburguer, açaí, etc.).

- Bradesco.

- Vivo.

VALORES DO PACOTE
PACOTE EM VEÍCULO COMPARTILHADO

PACOTE EM VEÍCULO PRIVATIVO

*EXPEDIÇÃO COMPARTILHADA - 1 A 6 PESSOAS

*EXPEDIÇÃO PRIVATIVA - 1 A 6 PESSOAS

VALOR UNITÁRIO

R$ 1.330,00

TIPO DE ACOMODAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

1 PESSOA

R$ 5.190,00

2 PESSOAS

R$ 2.450,00

3 PESSOAS

R$ 1.950,00

*Para cotações com mais de 3 pessoas, favor contactar nossa equipe de vendas.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
•Opção 01: À vista com 5% de desconto via pix/transferência.
•Opção 02: Em 2x, sendo uma entrada de 20% do valor total e 80% do valor até um dia antes do check-in da Expedição (via pix/transferência).
•Opção 03: Em até 6x no cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo) sem juros.

RAZÕES PARA EMBARCAR NESTA AVENTURA CONOSCO
• Roteiros elaborados por guia de turismo nacional e biólogo;

• Guias 100% nativos, capacitados, qualificados e credenciados no Parque Nacional da Chapada das
Mesas, para uma melhor experiência.

• Visita nos principais atrativos turístico e interação nas comunidades tradicionais do Parque;
• Temos o selo “Travellersʼs Choice 2021” do tripadvisor, com avaliação de excelência;
• Mais de 4.000 expedicionários já vivenciaram a experiência conosco.
• Fomos a única agência da Chapada a ser convidada para participar do estande Experiências do
Brasil, na feira da ABAV 2019;

HOSPEDAGEM EM CAROLINA - OPCIONAL

HOTEL ARAÇÁS

PROTOCOLOS E MEDIDAS SANITÁRIAS COVID-19
• Apresentação obrigatória do teste para COVID-19 e comprovante de vacinação seguindo os termos:
a) RT-PCR negativo, realizado no máximo 72 horas antes da expedição, para quem não tem nenhuma dose da vacina contra o COVID-19;
b) ANTÍGENO negativo, realizado no máximo 72 horas antes da expedição, para quem já tomou 1 ou as 2 doses da vacina contra o COVID-19.
Obrigatório apresentar o comprovante de vacinação.

• Realização de briefing sobre os protocolos de operação;
• Medição da temperatura dos expedicionários nas saídas e chegadas da expedição;
• Disponibilização de máscaras e uso obrigatório;
• Disponibilização de álcool em gel;

• Higienização das áreas de contato frequentemente com hipoclorito de sódio 1,0% a 2,5% ou álcool 70%
(maçanetas internas e externas, volante, bancos, parte interior das portas, painel);

• Higienização do veículo ao fim do dia;
• Os guias buscam sempre trabalhar no contrafluxo de outras expedições, evitando aglomerações;
• Equipe capacitada em primeiros socorros com ênfase em COVID-19;
• Equipe capacitada em relação à informações sobre controle de infecções, transmissão, contato físico,
compartilhamento de comida e utensílios.

