VIVÊNCIAS COLONIAIS NAS SERRAS GERAIS
04 DIAS NAS SERRAS GERAIS + 02 PERNOITES EM PALMAS

1° DIA

VIVÊNCIAS COLONIAIS NAS SERRAS GERAIS
04 DIAS NAS SERRAS GERAIS + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: ORIGEM / PALMAS-TO / TAQUARUÇU-TO.
PERNOITE: TAQUARUÇU-TO.

O portal de entrada para o Jalapão por via aérea é Palmas, capital do Tocantins, desta forma,
em horário acordado buscaremos você no Aeroporto de Palmas e realizaremos o transfer-in
para a Pousada Recanto Oriental, iniciando nossos serviços.

2° DIA

VIVÊNCIAS COLONIAIS NAS SERRAS GERAIS
04 DIAS NAS SERRAS GERAIS + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: TAQUARUÇU- TO / DIANÓPOLIS – TO.
ELEMENTOS: ÁGUA, TERRA, FOGO E AR.
ATRATIVOS: CACHOEIRA URUBU REI, CACHOEIRA DA CORTINA E ANCORAGEM.
PERNOITE: DIANÓPOLIS - TO.

Tomaremos o café da manhã às por volta das 7h da manhã e partiremos rumo a Serras Gerais. Nossa
primeira parada será no Vale dos Pássaros, lugar de raras belezas naturais, cachoeiras, montanhas e
florestas. Faremos uma caminhada de aproximadamente 4.000 m, ida e volta, percorrendo uma floresta
preservada. Sua biodiversidade aguça nossa curiosidade. Este caminho nos levará ao encontro de duas
cachoeiras: Urubu Rei e Cortina. Por volta das 11 h, retornaremos para o almoço. Após um tempinho de
relaxamento, sairemos utilizando o veículo para a parte superior da cachoeira da Cortina, onde
praticaremos a “Ancoragem” contemplando a vista de todo Vale dos Pássaros. Atividade que consiste em
ficar na borda da cachoeira com equipamentos de segurança utilizados nas atividades de rapel e escalada.
Lá contemplaremos o pôr-do-sol. Após o crepúsculo, partiremos para a cidade de Dianópolis, onde
jantaremos e nos hospedaremos. Jantar livre

3° DIA

VIVÊNCIAS COLONIAIS NAS SERRAS GERAIS
04 DIAS NAS SERRAS GERAIS + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: DIANÓPOLIS – TO / RIO DA CONCEIÇÃO – TO / AURORA –TO.
ELEMENTOS: ÁGUA, TERRA, FOGO E AR.
ATRATIVOS: FORTALEZA DOS GUARDIÕES, LAGOA DA SERRA, AGENDA 21.
PERNOITE: AURORA – TO.
As 7h30, logo após o café da manhã, sairemos em direção ao espigão mestre da Serra Geral. Acessando
uma das escarpas da Serra, de onde poderemos contemplar a Serra Geral em sua monumentalidade. Muito
sobre a história geológica e civilizatória das américas pode ser contada, imaginadas e vistas na Fortaleza
dos Guardiões. “O sertão vai virar mar e o mar virará sertão ou o sertão já foi mar?”, a resposta será
revelada neste cenário. Por volta das 11h iniciaremos o deslocamento em direção a Rio da Conceição, onde
por volta das 12h, almoçaremos no restaurante Quintal de Casa. Um tempinho para o merecido
relaxamento após o almoço, sairemos para Lago da Serra. Uma lagoa cravada no meio “das gerais”, com a
Serra Geral compondo o cenário de fundo. Incrível, suas águas cristalinas e seu stand up paddle convidando
a remar e desbravar este cenário maravilhoso. O pôr-do-sol será em deslocamento em direção Aurora do
Tocantins. Jantar (não incluso) as 20h no restaurante Agenda 21 do renomado chefe Osmane, ganhador do
Dolmã de Gastronomia 2016.

4° DIA

VIVÊNCIAS COLONIAIS NAS SERRAS GERAIS
04 DIAS NAS SERRAS GERAIS + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: AURORA – TO / DIANÓPOLIS – TO.
ELEMENTOS: ÁGUA E FOGO.
ATRATIVOS: NASCENTE DO RIO AZUIS, ESCORREGA DO BETIM, PRAINHA DO PUÇÁ.
PERNOITE: DIANÓPOLIS – TO.
Por volta das 8 h, logo após o café da manhã no restaurante Agenda 21, do nosso querido Osmane,
desfrutaremos de banho e mergulho na nascente do Rio Azuis, o menor rio das américas, medido 128 m de
extensão, lançando mais de 2.000 litros de água por segundo. Por volta do meio-dia almoçaremos e logo
após seguiremos para o escorrega do Betim, onde curtiremos um escorrega natural e flutuação. Por fim,
relaxaremos as margens esverdeadas da Prainha do Puçá. Hospedagem na Pousada Mosaico, em
Dianópolis. Jantar (não incluso) às 20h restaurante local.

5° DIA

VIVÊNCIAS COLONIAIS NAS SERRAS GERAIS
04 DIAS NAS SERRAS GERAIS + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: DIANÓPOLIS – TO / NATIVIDADE - TO / PALMAS – TO.
ELEMENTOS: ÁGUA E FOGO.
ATRATIVOS: CITY TOUR NATIVIDADE.
PERNOITE: PALMAS – TO.
Por volta das 7:30 h, logo após o café da manhã, faremos deslocamento para a cidade de Natividade. Uma
cidade com mais de 300 anos e com muitas histórias importantes para decifrarmos a ocupação desta vasta
região norte do Brasil. Por volta do meio-dia almoçaremos e termos um tempo para descanso. Após o
descanso partiremos rumo a Palmas, chegando na cidade por volta das 16h. Restante do dia livre.

6° DIA

VIVÊNCIAS COLONIAIS NAS SERRAS GERAIS
04 DIAS NAS SERRAS GERAIS + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: HOTEL / AEROPORTO.
PALMAS - TO / ORIGEM.

Hoje será sua despedida do Tocantins. Em horário acordado buscaremos você no hotel em
Palmas, realizando o transfer out, finalizando nossos serviços.

TIPOS DE PACOTES
ALL INCLUSIVE PLATINUM
Pacote completo com hospedagem nas melhores pousadas na Serras Gerais, Ancoragem na
Cachoeira da Cortina, pernoite de chegada e saída e transfer in/out.

VALORES PACOTE PLATINUM
PACOTE ALL INCUSIVE, VEÍCULO COMPARTILHADO
*EXPEDIÇÃO COMPARTILHADA

TIPO DE ACOMODAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

DUPLA AMIZADE OU CASAL

R$ 2.850,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
•Opção 01: À vista com 5% de desconto via pix/transferência ou boleto.
•Opção 02: Em 2x, sendo uma entrada de 20% do valor para assim serem realizadas as reservas, e 80% do valor até a data do check-in da Expedição (via transferência ou débito).
•Opção 03: Em até 10x no cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Elo). Possibilidade de dividir em até 2 cartões.

O QUE ESTÁ INCLUSO NO PACOTE PLATINUM
• Transfer aeroporto / hotel / aeroporto;

• 01 hospedagem na Pousada Recanto Oriental;

• Veículo de luxo 4x4 – 7 lugares para 5 pessoas;

• 02 hospedagem na Pousada Mosaico;

• Condutor Ambiental local;
• Café da manhã e almoço e na Serras Gerais;

• Serviço de Bordo (água e snacks);

• 01 hospedagem na Pousada Agenda 21;
• 01 hospedagens no Hotel Girassol Plaza;

• Taxa de entrada nos atrativos turísticos;

• Ancoragem da Cachoeira da Cortina;
• Seguro de Viagem;

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO?
• Bebidas;
• Despesas pessoais em Palmas e nas Serras Gerais;

• Almoço e jantar em Palmas;
• Passagem aérea;

RAZÕES PARA EMBARCAR NESTA AVENTURA CONOSCO

• Oferecemos transfer in e out e hospedagem em Palmas antes e depois da expedição;
• Roteiros elaborados por guia de turismo nacional e biólogo;
• Guias 100% nativos, capacitados, qualificados e credenciados no Parque Estadual do
Jalapão, para uma melhor experiência.
• Visita nos principais atrativos turístico e interação nas comunidades quilombola do
Jalapão;
• Banho em fervedouro noturno;
• Temos o selo “Travellersʼs Choice 2020” do tripadvisor, com avaliação de excelência;
• Mais de 4.000 expedicionários já vivenciaram a experiência Jalapão conosco.
• Fomos a única agência do Jalapão a ser convidada para participar do estande
Experiências do Brasil, na feira da ABAV 2019;
• Somos a única operadora com termo de parceria com as comunidades quilombolas.

PROTOCOLOS E MEDIDAS SANITÁRIAS COVID-19
• Apresentação obrigatória do teste RT-PCR para COVID-19 realizado em até 72h antes do check-in da expedição;
• Em caso de pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única, poderá ser apresentado o teste rápido;
• 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;
• Manuseio da câmera GoPro exclusivamente pelo guia;
• 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.

