BURITIADVENTURE
CNPJ: 27.814067/0001-16
buriti_adventure_

buritiadventure

+55 (63) 9 8424-5822

ozielmascarenhas@hotmail.com

Roteiro de 7 dias no Jalapão:
1º Dia
Saída de Palmas às 8h
•
•
•
•
•

Cachoeira Escorrega Macaco
Cachoeira da Roncadeira (Trilha de 1500 metros)
Almoço
Cachoeira do Evilson
Pôr do Sol na Pedra Furada

Pernoite em Ponte Alta

2º Dia
Saída de Ponte Alta às 8h
•
•

Cânion da Sussuapara
Lagoa do Japonês (almoço)

Pernoite em Ponte Alta

3º Dia
Saída de Ponte Alta às 8h
• Mirante do Cânion Encantado.
• Descida ao Cânion Encantado.
• (Almoço)
• Visita à Cidade de Pedras.
• Cachoeira dos pelados.
Pernoite em Ponte Alta

4º Dia
Saída de Ponte Alta às 8h
•
•
•

Prainha do Rio Novo
Almoço na Comunidade Rio Novo
Pôr do Sol nas Dunas

Pernoite em Mateiros

5º Dia
Saída de Mateiros às 8h
•
•
•
•
•

Fervedouro dos Buritis
Comunidade de Mumbuca
Fervedouro do Ceiça
Fervedouro do Rio Sono (almoço)
Fervedouro Encontro das Águas

Pernoite em Mateiros

6º Dia
Saída de Mateiros às 8h
•
•
•

Fervedouro do Buritizinho
Cachoeira do Formiga (almoço)
Fervedouro de Macaubas

•

Fervedouro Puro encanto (opcional)

Pernoite em São Félix

7º Dia
•
•
•
•

Fervedouro Bela Vista
Fervedouro do Alecrim
Cachoeira das Araras (almoço)
Serra da Catedral

Saída para Palmas às 13h, chegando aproximadamente às 19h.

No pacote está incluso:
•
•
•
•
•
•

Translado: Palmas/Jalapão – Jalapão/Palmas
Guia credenciado com o carro 4x4 abastecido
Hospedagem (Café da manhã, Wi-Fi, Ar condicionado, chuveiro frio e quente)
Almoço e Jantar
Entrada nos atrativos
Água mineral

•

Lanches (biscoitos, salgados e paçocas)

***No pacote NÃO estão inclusas despesas de caráter pessoal e bebidas como sucos, refrigerantes e
bebidas alcoólicas.

Passeios opcionais:
*Valores a consultar
(Tirolesa em Taquaruçu, Rapel Cachoeira da Roncadeira, Tirolesa Lagoa do Japonês, Rafting no Rio Sono,
Trilha do Espírito Santo, Trilha do Morro do Sereno.)
Observações:
 Não há caixas eletrônicos nas cidades próximas e muitos estabelecimentos não possuem
máquina de cartão. Leve dinheiro em espécie para gastos pessoais e/ou compras dos
artesanatos feitos com capim dourado.
 Em caso de cancelamento do pacote de turismo por iniciativa do CONTRATANTE, o valor do sinal
ficará retido como crédito por um ano, a contar da data de aviso de cancelamento, segundo as
condições abaixo listadas:
•
•

Cancelamento com mais de 30 dias de antecedência: retido 10% do valor total do pacote.
Cancelamento entre 29 e 7 dias de antecedência: retido 100% do sinal pago.

 A empresa Buriti Adventure NÂO se responsabiliza por atrasos na data do término do passeio
para voltar à cidade de Palmas por fenômenos da natureza ou problemas mecânicos* (obs*: os
carros são revisados antes dos passeios, porém há percursos entre as cidades que são de estrada de

terra, alguns locais mais difíceis de serem acessados e, assim, os carros podem precisar de reparo
para seguir o roteiro).

Seguem algumas dicas para ajudar você a preparar sua bagagem:
Recomendamos trazer mochilas ao invés de mala, pois malas podem estragar na acomodação no carro.
Traga também:
*roupas leves.

* toalha de banho (para usar nos passeios)

* protetor solar

* calçado apropriado para entrar na água

* repelente

* cerca de R$ 200 em espécie para despesas
com bebidas e artesanatos (caso queira)

* máscara
* máscara de mergulho (snorkel)
* remédio de uso pessoal

* Lembre-se: a energia no Jalapão é 220w

