JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
EDIÇÃO DE CARNAVAL – 01 A 05/03
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

1° DIA

JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: ORIGEM / PALMAS-TO.
PERNOITE: PALMAS-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 o Hotel Girassol Plaza, iniciando nossos serviços.

Nota I: Sugerimos aproveitar o dia para conhecer a cidade.

2° DIA

JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: PALMAS –TO / PONTE ALTA-TO.
ELEMENTOS: ÁGUA E TERRA.
ATRATIVOS: LAGOA DO JAPONÊS, ALMOÇO COM CULINÁRIA LOCAL EM PINDORAMA E PEDRA FURADA.
PERNOITE: PONTE ALTA -TO.

Às 8h, após o café da manhã, deixaremos Palmas e partiremos rumo à Ponte Alta, o Portal do
Jalapão, por volta do meio dia chegaremos ao restaurante da Dona Almerinda, uma moradora
local, com mais de meio século naquele lugar, ela nos servirá um cardápio genuinamente
jalapoeiro. Após o almoço conheceremos a Lagoa do Japonês, uma lagoa linda com água
cristalina, de coloração que pode se alternar entre verde e azul. Após algumas horas de
relaxamento e frescor, iremos para um lugar completamente diferente, experimentar o
elemento terra na sua mais bela forma, o Morro da Pedra Furada. Retornaremos à Ponte Alta,
onde na pousada, às 19h30min, será serviço o jantar.

3° DIA

JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: PONTE ALTA -TO / MATEIROS –TO.
ELEMENTOS: ÁGUA, TERRA E FOGO.
ATRATIVOS: CÂNION SUSSUAPARA, COMUNIDADE QUILOMBOLA RIO NOVO, PRAINHA DO RIO NOVO
E DUNAS DO JALAPÃO.
PERNOITE: MATEIROS – TO.

Às 8h, após o café da manhã, deixaremos Ponte Alta e faremos a travessia do Portal do
Jalapão ao Coração do Jalapão, com um total de 190km de estrada de terra, no caminho
conheceremos o Cânion Sussuapara, um santuário, onde parece sempre estar chovendo. Por
volta de meio dia estaremos na Comunidade Quilombola Rio Novo, onde almoçaremos no
restaurante da Cleuza, moradora local. Após alguns minutos de descanso, conheceremos uma
prainha linda e de água potável. Finalizaremos o dia em um lugar surreal, as incríveis Dunas do
Jalapão, e, se tudo der certo, veremos um lindo pôr do sol. Seguiremos para a pousada em
Mateiros, e por volta das 20h jantaremos.

4° DIA

JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: MATEIROS –TO.
ELEMENTOS: ÁGUA E FOGO.
ATRATIVOS: FERVEDOURO BURITIZINHO, FERVEDOURO BURITIS, FERVEDOURO DO CEIÇA, COMUNIDADE
MUMBUCA, FERVEDOURO ENCONTRO DAS ÁGUAS E ENCONTRO DO RIO FORMIGA COM RIO SONINHO.
PERNOITE: MATEIROS -TO

Após o café da manhã, sairemos ansiosos para conhecer os famosos fervedouros.
Realizaremos uma sequência gradativa de fervedouros, do mais fraco ao mais forte em
pressão de água, e nossa sugestão é: “entre em todos os fervedouros, cada um é especial”.
Por volta do meio-dia iremos almoçar na Comunidade Quilombola Mumbuca, uma
comunidade com tradições fortes, o berço do artesanato de capim dourado, onde também
acontecerá a vivência da viola de buriti, um show de cultura. Finalizaremos a tarde em um
lugar especial, no fervedouro buritis. Retornaremos à pousada, e jantaremos por volta de 20h.

5° DIA

JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: MATEIROS - TO/ SÃO FELIX - TO
ELEMENTOS: TERRA, AR, ÁGUA E FOGO.
ATRATIVOS: SERRA DO ESPÍRITO SANTO (OPCIONAL - R$ 200,00 POR PESSOA), CACHOEIRA DO FORMIGA,
FERVEDOURO DAS MACAÚBAS, COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PRATA E FERVEDOURO BELA VISTA.
PERNOITE: SÃO FELIX -TO

Hoje o dia começa cedo, às 4h estaremos saindo em direção à Serra do Espírito Santo,
faremos uma trilha de nível médio a difícil, e seremos recompensados com uma visão de
tantas estrelas que não seremos capazes de contar, além do nascer do sol jalapoeiro. Por volta
das 8h já estaremos na pousada tomando café, e logo em seguida partiremos para a cachoeira
mais bonita do Jalapão, a Cachoeira do Formiga, e nesse momento tudo valerá a pena. Após
um bom banho, o Fervedouro Macaúbas será nosso próximo destino, com uma sensação
única entre os fervedouros. Já por volta das 13h30min estaremos chegando à Comunidade
Quilombola do Prata, onde almoçaremos e conheceremos sobre a cultura local. O dia
terminará nas águas do Fervedouro Bela Vista, o maior e mais conhecido do Jalapão. Nos
dirigiremos à pousada e por volta das 20h o jantar será servido.

6° DIA

JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: SÃO FELIX - TO/ PALMAS - TO.
ELEMENTOS: TERRA, AR, ÁGUA E FOGO.
ATRATIVOS: RAFTING LIGHT (OPCIONAL – R$200,00 POR PESSOA), FERVEDOURO DO ALECRIM,
CACHOEIRA DAS ARARAS, MORRO DA CATEDRAL (PARA FOTOGRAFIA).
PERNOITE: PALMAS –TO.

Hoje será um dia especial, será nossa despedida. Por volta das 8h, logo após o café da
manhã, sairemos da pousada e vamos para o Fervedouro do Alecrim, o mais antigo de
São Félix. Em seguida vamos para a Cachoeira da Arara, e aqui será nossa despedida das
águas do Jalapão. Almoçaremos próximo ao meio dia, e será também nosso último
almoço juntos no Jalapão. Já pelas 15h, passaremos em frente ao Morro da Catedral e
faremos fotografias para nos recordarmos para sempre dessa expedição, e no final da
tarde estaremos em Palmas. Jantar livre.

7° DIA

JALAPÃO INTENSO COM VIVÊNCIAS QUILOMBOLAS
05 DIAS NO JALAPÃO + 02 PERNOITES EM PALMAS

DESLOCAMENTO: HOTEL / AEROPORTO
PALMAS / 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 CARNAVAL
Pacote completo com hospedagem nas melhores pousadas no Jalapão, tirolesa, transfer in e
out e pernoite de chegada e saída em hotel 4 estrelas em Palmas.

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

• 02 hospedagens no Hotel Girassol Plaza;

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

• 01 hospedagens na Pousada Águas do Jalapão;

• Condutor Ambiental local;
• Café da manhã, almoço e jantar;
• Serviço de Bordo (água e snacks);

-

Serviço de Massagem Relaxante;

-

01 Caipirinha Típica

• Taxa de entrada nos atrativos turísticos;

• 02 hospedagens na Pousada Santa Helena;

• Tirolesa Lagoa do Japonês;

• 01 hospedagem na Pousada São Félix;

• Seguro de Viagem;

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO?
• Bebidas;
• Despesas pessoais em Palmas e Jalapão;
• Almoço e jantar em Palmas;
• Passagem aérea;

OPCIONAIS PARA CONTRATAÇÃO
• Rafting light do Rio Soninho – R$200,00/pessoa
• Trilha da Serra do Espirito Santo ou Morro do Jacurutu – R$200,00/pessoa

VALORES PACOTE CARNAVAL
PACOTE ALL INCUSIVE, VEÍCULO COMPARTILHADO
*EXPEDIÇÃO COMPARTILHADA.

TIPO DE ACOMODAÇÃO

VALOR POR PESSOA

SINGLE

R$ 4.449

DUPLA (AQUISIÇÃO OBRIGATÓRIA DE 2 PACOTES)

R$ 3.749

AMIZADE

R$3.899

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 para assim serem realizadas as reservas, e 80% do valor até a data do check-in da Expedição (via transferência/pix).
•Opção 03: Em até 06x no cartão de crédito (Visa, Mastercard).
•Para comissionamento de agências/operadoras, contatar a politica de pagamentos e comissionamentos no ato da compra do pacote.

ACOMODAÇÕES EM PALMAS
HOTEL GIRASSOL PLAZA

ACOMODAÇÕES EM PONTE ALTA
POUSADA ÁGUAS DO JALAPÃO

ACOMODAÇÕES EM MATEIROS
POUSADA SANTA HELENA

ACOMODAÇÕES EM SÃO FELIX
POUSADA SÃO FELIX

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 da carteira de vacinação contra o COVID-19 no check-in da expedição;
• Para pessoas que possuem uma ou nenhuma dose da vacina o teste RT-PCR é obrigatório;

• 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.

