ENCANTOS DO JALAPÃO com PALMAS–TO
23/10 a 30/10/2022 – AÉREO + TERRESTRE - GRUPO PRIVATIVO + GUIA DESDE POA/RS
SOBRE O DESTINO » O Parque Estadual do Jalapão se encontra ao leste do Estado do Tocantins, abrangendo os municípios de Ponte Alta do
Tocantins, Mateiros, São Felix do Jalapão, Novo Acordo, Santa Tereza e Lagoa do Tocantins. Passou a ser parque estadual em 2001 e possui uma área
total de 34 mil km². Um verdadeiro oásis no coração do Brasil. Com uma das menores densidades demográficas do país, de 0,8 hab/km², é possível
passar dias no Jalapão sem ver uma única pessoa. É um passeio indicado para quem gosta de natureza intocada, de belas paisagens e de grandes aventuras.
Brasil, um lugar abençoado por natureza. Bem no centro deste país, no estado do Tocantins, encontra-se um paraíso natural de beleza única: o Jalapão, um
dos principais roteiros para quem pratica o ecoturismo e o turismo de aventura. No mundo, com certeza, não há cenário igual. A região do Jalapão é um

lugar de descobertas permanentes. Em plena mata de transição entre o cerrado e a caatinga, onde predomina uma vegetação rasteira similar às
savanas, surgem cachoeiras, rios de águas cristalinas, corredeiras, grandes chapadas e formações rochosas de cores e formas variadas. Destacam-se
dunas de areias douradas, com até 40 m de altura, o que levou o lugar a ser chamado de deserto do Jalapão. Seria um deserto, se o Jalapão não fosse
também um paraíso das águas e um lugar onde a presença de flores e animais exóticos salta aos olhos. Um convite à contemplação e à aventura.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA »
1º dia: 23/10/2022 (Domingo) - PORTO ALEGRE / CONEXÃO / PALMAS (AÉREO)
Com pelo menos 2h de antecedência ao voo, apresentação no Aeroporto Salgado Filho para embarque a cidade de Palmas (capital do Estado
de Tocantins). Recepção (horário de chegada conforme quadro de voos) e traslado em van ou microônibus do aeroporto de Palmas ao hotel.
Chegada ao hotel e tempo livre para descanso. 1 noite de hospedagem no Hotel CASTRO ou similar com café da manhã.
2º dia: 24/10/2022 (Segunda-feira) - PALMAS – PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO – PONTE ALTA DE TOCANTINS (190 Km).
Atrativos: Fazenda Ecológica, Lagoa Azul, Cachoeira da Arara e Pedra Furada.
07:00h. Café da manhã no hotel e saída de Palmas com destino ao Jalapão em comboio em Veículo 4X4 para 4 pessoas, com motorista-guia
experiente e habilitado, com ar-condicionado, rádio para a comunicação com a base em Palmas caso seja necessário (celular da Vivo /Claro só
em Mateiros) e kit de primeiro-socorro. Cada passageiro deverá carregar sua água mineral e alguma barra de cereal para quando sentir um
pouco de fome, uma sacolinha de lixo para demostrar sua consciência e comprometimento ecológico, bem como, os seus pertences pessoais
de higiene e proteção para o dia a dia. A mochila será acondicionada na cabine do veículo.
12:30 Almoço restaurante Savana na própria Fazenda Ecológica
14:00 saída para Ponte alta.
15:30 check-in pousada Águas do Jalapão ou similares
16:30 saída para visita a Pedra Furada (pôr do sol).
18:30 retorno à pousada.
19:30 jantar noite livre
3º dia: 25/10/2022 (Terça-feira) - PONTE ALTA DO TOCANTINS – MATEIROS (170 Km)
Atrativos: cânion suçuapara, Comunidade do Rio Novo, Prainha do rio novo, Dunas.
07:00h. Café da manhã no hotel e saída as 08:00 saída para mateiros;
08:30 parada para visita Cânion Suçuapara;
09:15 saída para Comunidade do Rio Novo, Prainha do rio novo;
12:00 almoço na Comunidade do Rio Novo prainha do Rio novo com águas calma que convida para o mergulho.
14:00 saída para as Dunas (pôr do sol), com enormes bancos de areia alaranjada e dourada chegam a 40 metros de altura.
16:40 chegada prevista as Dunas.
18:30 saída para Mateiros check-in, Pousada Burtis ou similar.
19:30 jantar restaurante local e noite livre.
4º dia: 26/10/2022 (Quarta-feira) - MATEIROS
Atrativos: Fervedouro buritis, Cachoeira da vereda, Cachoeira do Formiga.
Após Café da manhã às 08:00h da pousada,
09:00 saída para visitação ao Fervedouro dos Buritis. (é uma nascente com um fluxo de água tão forte que não se consegue afundar, você fica
flutuado, sensação única).
12:00 almoço restaurante local.
14:00 saída para Cachoeira do Formiga visitação (tempo para banhos).
16:00 saída para Mateiros parada na sorveteria.
17:30 chegando na Pousada Burtis ou similar.
19:30 jantar restaurante local.
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5º dia: 27/10/2022 (Quinta-feira) - MATEIROS – REGIÃO DO PARQUE.
Atrativos: Fervedouro do Ceiça, Comunidade quilombola Mumbuca, Fervedouro do Soninho, Rio Soninho, Encontro dos rios.
08:00h. Café da manhã na pousada.
09:00 saída da pousada para visita no Fervedouro do Ceiça.
10:30 saída para comunidade quilombola do Mumbuca, visita a loja do artesão.
12:00 almoço restaurante local.
14:00 visitação ao Fervedouro Soninho e Rio Soninho.
15:30 saída para visita ao Fervedouro e encontro dos rios.
17:00 retorno a Mateiros.
19:30 jantar restaurante local.
6º dia: 28/10/2022 (Sexta-feira) MATEIROS - SÃO FELIX DO TOCANTINS
Atrativos: Cachoeira do Prata, Comunidade quilombola do Prata, Fervedouro Bela vista.
7:00h. Café da manhã na pousada,
08:00 check-out saída para visita a Cachoeira do Prata.
10:00 visita a comunidade quilombola do Prata. (onde encontraremos doce de buriti rapadura entre outros produtos feito pela comunidade).
11:30 visita ao Fervedouro Bela vista.
12:00 almoço restaurante local.
15:00 check-in Pousada São Félix ou similar (tarde livre).
19:30 jantar restaurante local noite livre.
7º dia: 29/10/2022 (Sábado) SÃO FELIX DO TOCANTINS - PALMAS
Atrativos: Fervedouro Alecrim, praia do Rio do Sono, Serra da Catedral, Morro vermelho.
8:00h. Café da manhã, na Pousada.
09:00 saída para visita Fervedouro Alecrim.
11:00 visita a praia do Rio do sono.
12:00 almoço restaurante local.
14:00 saída para Palmas, parada no caminho na para contemplar a Serra da Catedral.
15:30 parada na fazenda Rosalina, contemplação do Morro Vermelho fotos e banheiro.
16:00 seguindo viagem para Palmas.
19:30 chegada prevista a Palmas, hospedagem em Palmas.
8º dia: 30/10/2022 (Domingo) - PALMAS / CONEXÃO / PORTO ALEGRE (AÉREO)
Café da manhã no hotel e saída para City tour com transporte e guia local a fim de conhecer os principais pontos turísticas da cidade de
Palmas – Capital do Estado de Tocantins, tais como: Palácio Araguaia, Praça Girassóis, Parque Cesamar, Feira do Bosque, e seu arredores.
Almoço livre (não incluído). Em horário oportuno, traslado do hotel ao Aeroporto Internacional de Palmas para viagem aérea de retorno a
POA, com conexões. Chegada a Porto Alegre/RS nos primeiros minutos da madrugada. FIM DOS SERVIÇOS.
ESTÁ INCLUSO NO PACOTE »
- Passagem aérea GOL ou LATAM ou similar, bloqueio de grupo, POA/ CONEXÃO/ PALMAS - FPALMAS /CONEXÃO/POA.
-Traslado de chegada e saída, podendo ser em Van ou Microônibus, dependendo do número de pessoas no grupo.
-City tour pelos principais pontos turísticos da cidade de Palmas e arredores com transporte e guia local.
-Veículo 4X4 adequado para o terreno, com ar-condicionado e rádio para o transporte de até 4 pessoas por veículo.
-Acompanhamento 1 condutor de turismo – motorista/guia por veículo, habilitado e treinado para o transporte de turismo de aventura.
-Taxas de entrada nos atrativos ou parques nacionais, kit de primeiro socorro e água mineral para a manhã e tarde (2 de 500 ml).
-7 noites de hospedagem em Hotel 3* superior e Pousadas simples, mas com todo o conforto em Ponte Alta, Mateiros e São Felix do Tocantins.
-05 jantares + 06 almoços nas pousadas/restaurantes conveniados c/comidas regionais, podendo ser buffet e/ou prato pronto, sem bebidas.
-Visita a todos os pontos turísticos mencionados na programação dia a dia – cronograma da viagem.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para grupo acima de 14 pessoas viajando juntas.
-Seguro de viagem nacional com cobertura de R$ 30.000 - sem cobertura covid - com limite de idade de 80 anos (consulte coberturas para
pessoas entre 81-85 anos).
NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE »
-Passagem aérea em classe executiva ou primeira classe e taxas de embarque, bem como excesso de bagagens (franquia 23 kg);
-Noites adicionais nos hotéis, diferença tarifária da parte aérea caso o passageiro deseje ficar mais tempo em destino e passeios opcionais.
-Refeições adicionais, bebidas, carregadores de malas, gorjetas em geral e qualquer outro tipo de serviços não mencionados como incluídos.
-Gastos extras com lavanderia, telefonemas, locomoções fora do estipulado e seguro-viagem com maior cobertura.
VALOR DO PACOTE POR PESSOA »
Apto DUPLO/TRIPLO Standard: R$ 6.990,00 com taxas e impostos inclusos, exceto gorjetas e serviços não incluídos.
Apto SINGLE/INDIVIDUAL STD: R$ 7.990,00 com taxas e impostos inclusos, exceto gorjetas e serviços não incluídos.
Obs.: Nesta viagem não se permitem viagem com crianças de até 11 anos por se tratar de turismo de aventura.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - desconto de até 4% para esta modalidade de pagamento.
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 09X através de cheques para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 05X iguais no VISA / MASTER / Outros.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X que deverão ser quitados antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração sem aviso prévio, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
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CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4. Enviar cópia frente e verso do cartão de crédito com ficha de autorização de débito (solicite) assinada (para compras com Cartão de Crédito).
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem aérea dentro do território nacional deverão apresentar no embarque a Carteira de Identidade Civil (RG) ou qualquer
outro documento com foto com validade em todo o território brasileiro. Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
HOTÉIS RESERVADOS / PREVISTOS »
23/10 a 24/10/22 - PALMAS - Hotel Castro - www.hotelcastro.com.br
24/10 a 25/10/22- PONTE ALTA DO TOCANTINS - Pousada Águas do Jalapão – www.aguasdojalapao.com.br
25/10 a 28/10/22- MATEIROS - Pousada dos Buritis - www.pousada dos buritis.com.br
28/10 a 29/10/22- SÃO FELIX DO TOCANTINS - Pousada São Feliz do Jalapão – www.pousadasaofelixjalapao.com.br
29/10 a 30/10/22- PALMAS - Hotel Castro - www.hotelcastro.com.br
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 1h20min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem aérea em grupo.
Passageiros de outras cidades do Brasil poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária (se houver).
VOOS CONFIRMADOS – LATAM 26 LUGARES LOC CTPOLB »
23/10 – LA 3669 Porto Alegre (POA) 04:00 05:40 Guarulhos (GRU)
23/10 – LA 3652 Guarulhos (GRU) 07:45 10:05 Palmas (PMW)
30/10 – LA 4587 Palmas (PMW) 12:00 14:40 Guarulhos (GRU)
30/10 – LA 3337 Guarulhos (GRU) 16:40 18:25 Porto Alegre (POA)
COISAS PARA LEVAR E DICAS PARA UM PASSEIO AGRADÁVEL E INESQUECÍVEL PELO JALAPÃO E ARREDORES »
-Lanterna, Repelente e Máquina fotográfica.
-Óculos de mergulho e óculos escuros (evite lente de contato)
-Chapéu ou Boné, toalha de banho a agasalhos leves para usar a noite.
-Protetor solar (de dia a temperatura média é de 30ºc a 35ºc / à noite 15ºc a 20ºc).
-Traje de banho (sunga/Biquini) e toalha de banho para os banhos e uma muda de roupa,
-Remédios de uso pessoal, alguma barra de cereal, frutas, grãos (ex. amendoim) e água mineral.
-Produtos e acessórios de higiene pessoal (sabonete, pasta e escova dental, desodorante, outros).
-Roupas de tecido leves e claras de preferência, para o uso durante o dia, sandálias papete, Crocs ou de dedo, tênis velho e/ou sapato de mergulho.
-Ao preparar sua bagagem leve somente o necessário, pois a capacidade de carga da parte aérea e da parte terrestre é limitada a máxima 20kg por pessoa.
-Não importa qual o passeio, leve sempre seu saquinho para acumular seu lixo e JAMAIS jogue toco de cigarro acesso nas matas.
-Cada atitude de respeito ao ambiente pode ser repassada a crianças e amigos. Assim você amplia a rede de turistas responsáveis.
-Ao deixar o veículo e o hotel, verifique se não esqueceu nada. O hotel e o transporte não se responsabilizam por objetos ou pertences esquecidos.
-Respeite o Guia e siga suas orientações, ele conhece toda a região, afinal, ele estudou para isso.
-Caminhe SEMPRE em grupo porque nos passeios se desviar ou separar do Grupo, poderá se perder;
-Nunca tire nada além de FOTOS, não deixe nada além de PEGADAS, não mate nada além do TEMPO, e não leve nada além de BOAS LEMBRANÇAS.
-Respeite os horários. Faça sua parte e BOA VIAGEM!

MELHOR ÉPOCA PARA SE VIAJAR AO JALAPÃO »
De Outubro a Dezembro, inclusive Janeiro (chove mais), época de chuvas ligeiras, brisas e temperatura média de 24º a noite e 34º máxima de dia.
Nos outros meses a temperatura pode chegar entre 38º e 42º na sombra.

MAPA DO JALAPÃO »

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

