Roteiro Amor & Aventura
Direto do coração do Brasil, a Chapada dos Veadeiros aguarda casais
apaixonados em busca de uma experiência diferenciada de viagem, na
Semana dos Namorados.
Nosso roteiro reúne contato com a natureza exuberante deste destino turístico
de Goiás, premiado internacionalmente como um dos melhores atrativos ao ar
livre do mundo pela Travellers Choice 2022.
Conta, também, com experiências românticas diferenciadas, como um jantar
para os casais no dia 12 e um pôr do Sol inesquecível, entre outras surpresas.
Além disso, a parceria com uma das pousadas mais conceituadas e charmosas
de Alto Paraíso, a Casa de Shiva, é garantia de conforto, atendimento
personalizado e momentos inesquecíveis para os casais!
Dê este presente para o seu amor e garanta uma experiência única de viagem
romântica, sensorial e ecoturística!

Período: 8 a 15 de junho.

Valores a partir de 3 x R$ 1.840,00

Roteiro 8 dias / 7 noites - Alto Paraíso - Semana dos
Namorados
1° Dia 08/06 – Transfer in

Receptivo no Aeroporto Internacional de Brasília
Por volta das 13h30 - Transfer de 230km até a cidade de Alto Paraíso,
Chegada na cidade / acomodação na pousada Casa de Shiva
(pousadacasadeshiva.com)

2° Dia 09/06 – Parque Estadual Águas do Paraíso - Rio dos Couros

Após o café da manhã, sairemos em um deslocamento de 53km em direção ao
Parque Estadual Águas do Paraíso (mais novo parque da Chapada dos
Veadeiros), onde estão localizadas as Cataratas dos Couros. Este é um trecho
do Rio dos Couros fica na área do novo parque que veio para proteção e
organização deste patrimônio, um dos mais impressionantes complexos, com
várias cachoeiras, quedas, corredeiras e maravilhosos poços para natação.
Essa formidável sucessão de quedas com nomes tais como "Muralha, Franja,
Bujão e Parafuso".
Cerca de 2km de caminhada, margeando o Rio dos Couros. Grau de
dificuldade: médio. Paradas para banho e lanche de trilha nas cachoeiras
incluso.
Retorno / almoço tardio em restaurante em fazenda com comida caseira da
Dona Eleusa.

3° Dia 10/06 – Mirante da Janela / Abismo

Depois do café da manhã, deslocamento de 35km até o mirante da Mandala,
após uma boa caminhada de 1h, passando por um dos últimos garimpos de
Cristal a ser desativado na região chegamos até o Mirante da Janela, onde
teremos uma vista privilegiada dos grandiosos Saltos do Rio Preto. Após
contemplação dos Saltos, visitaremos as cachoeiras do Abismo, (aparecem
somente no período de novembro a março), uma belíssima sucessão de
quedas onde faremos parada para banho.
Total de caminhada de 10km ida e volta. Grau de dificuldade; médio pesado.
Lanche de trilha incluso.

Retorno / almoço tardio

4° Dia 11/06 – Vale dos Macaquinhos

Após o café da manhã, faremos um deslocamento de 50km para o Vale do
Macaquinho, um dos afluentes do Rio Macacão. Suas formações rochosas
compõem um cenário de canyons, piscinas e belas cachoeiras que encantam
cada visitante por suas belas águas cristalinas de cor esverdeadas. Faremos
uma nossa caminhada na borda do Rio que dá nome ao atrativo, visitando uma
diversidade de piscinas e cachoeiras
Total de 4km de caminhada de ida e volta; grau de dificuldade médio.
Retorno / almoço tardio – Pôr do sol

5° Dia 12/06 – PNCV Saltos do Rio Preto

Após o café da manhã, deslocamento de 36km até o Parque Nacional, neste
dia, visitaremos os Saltos do Rio Preto 120m e a Cachoeira do Garimpão de
80m. Foram os primeiros atrativos a serem visitados na Chapada na década de
80 (cartão Postal). Hoje um dos mais procurados pelos visitantes.
Caminhada de 12km ida e volta por antigas trilhas usadas por garimpeiros na
época de exploração do cristal na região, passaremos por alguns destes
garimpos desativados. Grau de dificuldade: médio pesado. Lanche incluso.
Retorno / parada para lanche na vila de São Jorge ou na cidade ao retorno.
Noite – jantar romântico

6° Dia 13/06 - Cachoeira do Rio Segredo / Vale da Lua

Após o café da manhã, deslocamento de 55km até a Fazenda do Sr. Claro,
onde faremos uma trilha de 6km ida e volta atravessando por diversas vezes o
Rio São Miguel e o Rio que dá nome ao atrativo, para chegarmos até a
Cachoeira do Segredo que despenca da famosa Serra do Segredo, por 130m,
formando uma linda cortina de água e dando origem a uma belíssima piscina
ótima para um mergulho refrescante.
Grau de dificuldade: pesado. Lanche de trilha incluído.
No período da tarde, deslocamento de 20km até o Vale da Lua. O atrativo mais
visitado da Chapada. O Rio São Miguel percorre um trecho de cerca de 1 km

entre rochas esculpidas pelas águas durante milhares de anos, formando
piscinas, e inúmeras duchas, pausa para banho refrescante em suas águas
cristalinas.
Caminhada de 1,2km ida e volta. Grau de dificuldade: leve.
Retorno / almoço tardio

7° Dia 14/06 – PNCV Cânion do Rio Preto e Carioquinhas

Após o café da manhã, deslocamento de 36km, com destino ao Parque
Nacional da Chapada dos Veadeiros. Neste dia visitaremos o Cânion do Rio
Preto. Garganta de pedras por onde escorrem as águas do Rio Preto, que
param formando poços de até 20 metros de profundidade, parada para se
refrescar. No período da tarde ali próximo, seguiremos para as cachoeiras das
Carioquinhas uma linda queda, que cai espalhando-se em forma de anel com
mais de 20m de largura.
Total de caminhada: 12km - ida e volta. Grau de dificuldade: médio pesado.
Lanche de trilha incluído.
Retorno / almoço tardio

8° Dia 15/06 – Loquinhas (cortesia) / Transfer out

Manhã livre - Ou passeio de cortesia:
Após o café da manhã, deslocamento de 4km até as Cachoeiras das
Loquinhas, um santuário Ecológico, formado por um complexo de beleza única
caracterizados por suas águas de tom verde esmeralda em suas sete piscinas
e sete pequenas cachoeiras. A trilha suspensa de 1500m, toda em madeira,
preservando a mata de galeria e ladeando o Córrego Passatempo, garante fácil
visitação. Total de caminhada de 3km ida e volta. Grau de dificuldade: leve.
Retorno / almoço
Por volta das 14h, transfer de retorno para Brasília
Chegada prevista em Brasília por volta das 17h

Incluindo:

- Transfer de Brasília / Alto Paraíso / Brasília

- Transporte local para os passeios
- 7 diárias em pousada com café da manhã (Alto Paraíso)
- 7 refeições (almoço tardios e jantar romântico especial no dia 12/6) - 6
lanches de trilha
- Ingressos nos atrativos
- Diárias de guias especializados credenciados (um guia até 10 pessoas) Passeios conforme roteiro
- Seguro ecoturismo

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

* A ordem dos passeios não será necessariamente conforme descrito acima.
* A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de
acesso, ou outros que possam interferir na segurança ou bem-estar dos
viajantes.
* CHD – de 2 a 8 anos acompanhado por dois adultos no apto.
* Atividades de aventura: Tirolesa ou Rappel mínimo 6 pessoas.
* Saída a partir de 4 pessoas, passeios em grupo regular.
* As atividades descritas opcionais ou cortesia dependem exclusivamente da
disponibilidade dos fornecedores.

Dicas importantes para sua viagem:

- Traga roupas leves para caminhada e roupa de banho;
- Dois pares de tênis e meias de algodão;
- Mochila pequena para caminhada;
- Protetor solar e repelente;
- Chapéu ou boné;
- A temperatura sempre cai nas noites de Alto Paraíso, por isso traga agasalho;
- Tenha sempre com você seus medicamentos tomados regularmente;
- Alto Paraíso conta uma agência bancárias: Itaú.

Experiência com hospedagem na Pousada Casa de Shiva:
Suíte do Alto sem hidro: 3 x R$ 1.840,00
Suíte do Alto com hidro: 3 x R$ 1.884,00
Suíte do Vale sem hidro: 3 x R$ 1.973,00
Suíte do Vale com hidro: 3 x R 2.073,00

Cancelamentos e devoluções

De acordo com a deliberação normativa nº 161 de 09 de agosto de 1985 da
Embratur):

90% até 31 dias do início da viagem;
80% de 21 a 30 dias do início da viagem;
0% a 80% a menos de 20 dias do início da viagem

