ROTEIRO:
1º Dia: Palmas
Apresentação no aeroporto do Rio de Janeiro, para embarque em voo LATAM, com destino a Palmas, conexão em
Brasília. Chegada, assistência e traslado IN –Aeroporto / Hotel em Palmas. Pernoite em Palmas.

2º Dia: Palmas / Taquarussu / Jalapão (Ponte Alta do Tocantins)
Às 08h00, saída com destino à TAQUARUSSU com visita à FAZENDA ECOLÓGICA e CACHOEIRA DA ARARA.
Almoço típico no local. Por volta das 14h00, seguimos pela estrada até a cidade de Ponte Alta do Tocantins. Às 19h00,
jantar e Pernoite na Pousada.

3º Dia: Jalapão (Mateiros)
Após café da manhã, saída com destino, CACHOEIRA DO LAJEADO e tempo livre para curtir o local. Após, paramos
para banho e almoço na PRAINHA DO RIO NOVO. COMUNIDADE QUILOMBOLA DO RIO NOVO. Às 14:00 saída
com destino ao cartão postal do JALAPÃO, às DUNAS e ficamos até a contemplação do pôr do sol. Seguimos para
Mateiros e jantar no Restaurante local. Check-in e pernoite na Pousada.

4º Dia: Jalapão (São Félix do Tocantins)
Às 08h00, após o café da manhã, check-out e saída em sentido à SÃO FÉLIX com visita ao FERVEDOURO CEIÇA ou
similar. Em seguida, iremos para a COMUNIDADE MUMBUCA, local de produção de artesanato a base do capim
dourado. Às 11h30, visitamos o FERVEDOURO MACAÚBAS ou similar. Almoço no Restaurante local e descanso. Às
15h00, saída até a CACHOEIRA DO FORMIGA para um banho refrescante nas suas águas claras. Após, continuamos
até a cidade de SÃO FELIX e jantar no Restaurante local. Check-in e pernoite.

5º Dia: Jalapão / Palmas
Às 08h30, saída com destino ao FERVEDOURO BELA VISTA e o almoço é em restaurante local. 13h00, saída com
destino a PALMAS, passando pela SERRA DA CATEDRAL e MORRO DO GORGULHO com parada para fotos. Após
seguiremos com destino à Palmas. Pernoite em Palmas.

6º Dia: Palmas
Após café da manhã, tempo livre. Em horário combinado traslado OUT - Hotel em Palmas / Aeroporto. Retorno ao
Rio de Janeiro. Fim dos nossos serviços.

Pacote inclui:
❖ Passagem Aérea LATAM – RIO/Palmas / Rio

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Transfer IN+OUT em Palmas
02 noites em Palmas com café da manhã (MAC Hotel ou similar)
01 noite em Ponte Alta com café da manhã (Pousada Águas do Jalapão ou similar)
01 noite em Mateiros com café da manhã (Pousada dos Buritis ou similar)
01 noite em São Félix do Tocantins com café da manhã (Pousada São Félix ou similar)
Transporte e passeios em veículo 4x4
Passeios conforme descriminados no roteiro
Acompanhamento do condutor de turismo
Taxas de entrada nos atrativos
Refeições*(não inclui refeições em Palmas) e Água mineral durante deslocamentos da viagem.

VALOR DO PACOTE REGULAR – VENDA POR PESSOA

06 DIAS E 05 NOITES
(mínimo para operação 02 pessoas)

Obs.: horários sujeito alteração sem prévio aviso

Notas importantes:
✓
✓
✓
✓
✓

Preços por pessoa em reais, sujeito disponibilidade e alteração sem prévio aviso.
Pacote não inclui: Taxa de embarque (R$ 67,00)
Bloqueio aéreo: Passagem em classe econômica, horários e voos poderão ser alterados pela cia aérea.
Bagagem por pessoa: 1(uma) mala com 23 Kg (despachada) + 1(uma) mala ou bolsa de mão até 10kg.
Forma de Pagamento: 20% entrada + taxa de embarque e saldo em 09 parcelas iguais.

