Chapada das Mesas (4 noites)

Entre em contato com a natureza de uma forma única e se encante com a beleza da Chapada das Mesas.
Roteiro:
1º Dia: Imperatriz / Carolina
Chegada e recepção no Aeroporto de Imperatriz, traslado até Carolina. Hospedagem.
2º Dia: Complexo Santa Bárbara
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, saída pela estrada rumo ao município de Riachão. Depois de
cerca de 2 horas de traslado, seguimos para o "Encanto Azul", lugar secreto, totalmente natural. Uma pequena trilha
com vegetação agreste e mais cerca de 100 metros de descida em um cânion com mata fechada, nos leva a esse
lugar encantador, uma piscina natural de águas transparentes que brotam das rochas, com temperatura agradável.
Retorno para o almoço e continuação do passeio pela Cachoeira de Santa Bárbara, um dos maiores saltos da
Chapada das Mesas com 70 metros de altura e um delicioso poço para banho. O último lugar a ser visitado é o Poço
Azul, sua piscina natural formada por águas cristalinas é um belo convite para mergulho. Hospedagem.
3º Dia: Cachoeiras de São Romão / Prata
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, saída com destino às Cachoeiras de São Romão e Prata. O
percurso é realizado em veículo 4x4 (Tipo Bandeirantes ou Land Rover) com duração aproximada de 3 horas. Uma
breve caminhada nos leva a São Romão, localizada no rio Farinha, um afluente do rio Tocantins. Um grande poço
formado por 25 metros de queda é ideal para deliciosos banhos. Em seguida, vamos conhecer as Cachoeiras da
Prata, um conjunto de três quedas que caem em uma ampla área, formando mais um delicioso poço para banho.
Revoadas de andorinhas tornam o cenário ainda mais encantador. Por volta das 16h, retorno. Hospedagem.
4º Dia: Complexo Pedra Caída / Portal da Chapada
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, saída por 35 km de asfalto e trilha em 4x4 de 7 km até o ponto de
parada do veículo, daí seguiremos a pé por 2 km em uma trilha leve de vegetação típica do Cerrado até a Cachoeira
do Capelão, com uma descida em meio à mata ciliar até as margens do rio onde acessaremos a cachoeira que tem
este nome devido ao grande número de macacos “capelão” encontrados no passado. Depois de tomar banho no lago
transparente de tonalidade esverdeado formado pela cachoeira voltaremos pela mesma trilha até ao acesso que leva
a uma fenda de arenito, ao chegarmos ao outro lado da "caverna" encontraremos uma belíssima cachoeira a céu
aberto, onde forma um grande lago de águas transparentes. Após, saída com destino à sede do Complexo Turístico
de Pedra Caída onde almoçaremos (não incluso). Logo depois, seguiremos por uma trilha suspensa de madeira onde
poderemos contemplar o cânion com acesso à Cachoeira de Pedra Caída, um santuário esculpido em meio ao
cerrado maranhense, uma das mais belas Cachoeiras do Brasil. Alguns metros de caminhada e quando o percurso
parece chegar ao fim, surge uma fenda, espécie de porta natural, por onde revela-se parte do Santuário, espécie de
templo de formato piramidal esculpido pela ação da água sob o arenito friável há cerca de 60 milhões de anos, por
onde cai a cachoeira de 46 metros de altura. Após, saída do complexo até o Portal da Chapada para contemplação
do pelo pôr-do-sol e uma vista magnífica do Parque Nacional. Hospedagem.
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5º Dia: Carolina / Imperatriz
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, saída para o Aeroporto de Imperatriz.
Fim dos nossos serviços.

Serviços Inclusos:
- 04 noites de hospedagem em hotéis de categoria conforme selecionada com café da manhã;
- Traslado de Chegada e Saída;
- Traslado Complexo Santa Bárbara (Poço Azul, Encanto Azul e cachoeira de Santa Barbara);
- Passeio no Parque Nacional da Chapada com as cachoeiras de São Romão e Prata;
- Passeio no Complexo Turístico de Pedra Caída (Capelão e Caverna) e Portal da Chapada.

Hotéis Previstos:
Categoria Intermediária:
Carolina
Pousada do Lajes

Valores por pessoa:
Duplo - Turística
R$ 5.554,67

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
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