Vivência Exclusiva: Em Cantos Gerais do Jalapão - 9 Dias
→1º Dia - Origem / Palmas
Embarque com destino a Palmas. Recepção no Aeroporto e traslado para a hospedagem em Palmas.
→2º Dia - Palmas - Natividade
Partiremos em direção às Serras Gerais. Nossa primeira parada será na Lagoa do Japonês, com suas águas cristalinas e em
tons de azuis. Tempo para banho. Almoçaremos uma comida típica na cada de Dona Almerinda. Em seguida nos
deslocaremos para Natividade, ponto de partida para a vivência da história e tradições do Tocantins. Sua arquitetura colonial,
festas religiosas e gastronomia revelam sua saga que começa no ciclo do ouro, por volta de 1734.
A pé, visitaremos o centro histórico da cidade tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Destaque para as ruínas da secular Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, erguida pelos escravos no século XVIII.
A gastronomia típica da região com sabor dos frutos do Cerrado inclui paçoca, bolos, doces e licores, além do famoso biscoito
"amor-perfeito". Acomodação, jantar incluso.
→3º Dia - Natividade - Dianópolis
O primeiro atrativo do dia nos mostrará toda a geomorfologia intrigante das Serras Gerais: iremos adentrar ao Vale Encantado
com seus paredões calcários, florestas e um ecótono, uma transição dos 3 principais biomas com exemplares do cerrado,
caatinga e Amazônia, além de seus belos e curiosos espeleotemas. Também iremos transpor obstáculos naturais para
conhecer uma cachoeira que dá ré (Cachoeira da ré). Uma caminhada de aproximadamente 3,8 km em um circuito oval de
passagem única. Nesse dia faremos um lanche reforçado, ao invés de almoçar, ao lado da Lagoa Bonita, uma nascente de
águas translúcidas. Em seguida, continuação do percurso para apreciar o entardecer na Fortaleza dos Guardiões, região
literalmente divisora de águas. De um lado os recursos hídricos que desaguam na Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia e
do outro para a Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. Após o entardecer seguiremos para Dianópolis para jantar e pernoite.
→4º Dia - Dianópolis - Ponte Alta
Sairemos para visita ao Canion Encantado, mas antes uma parada para conhecer o Vale dos Pássaros e seus simpáticos
moradores, a D. Antonia e o Sr. Davi, um casal que tem uma história de vida fantástica. Após nos refrescarmos na Cachoeira da
Cortina iremos nos deliciar e apreciar uma deliciosa comida caseira.
Após um breve descanso, iremos até o Mirante do Canion Encantado. Na sequência partiremos para a Cidade de Pedras,
formação rochosa de morros testemunhos, com parada para conhecer a Cachoeira dos Pelados (tem esse nome pois já foi
cenário para o programa Largados e Pelados (naked and Afraid) da Discovery Channel). Serão 4,5km de trilhas acumulados ao
longo do dia. Seguiremos para Ponte Alta com chegada prevista às 20h. Acomodação e jantar.
→5º Dia - Ponte Alta - São Félix
Sairemos com destino ao Jalapão Ecolodge, mas antes uma parada no Poço Azul e almoço no Parque Encantado, onde
teremos opção de banho no Poço Encantado ou na Cachoeira do Encantado. No final da tarde subiremos o Morro da Catedral,
um dos cartões postais do Jalapão. Retorno para o jantar e pernoite em São Félix.
→6º Dia – São Félix
Partiremos para visitar poços de água cristalina, onde é impossível afundar, e quem lá se banha tem a nítida sensação de estar
flutuando: os Fervedouro do Alecrim e Bela Vista. Na sequência iremos visitar a comunidade Quilombola do Prata e ver o
processo de fabricação artesanal da rapadura com o Sr. Juraci. Também na comunidade será o local do nosso almoço. Após
um breve descanso partiremos para uma aventura de Rafting por 12km, aproximadamente 2h e meia de descida classe II pelo
rio Soninho, aventura para toda a família, não precisa saber nadar e nem ter prévia experiência com a atividade. Retorno para
São Félix para jantar e pernoite.
→7º Dia - São Félix - Mateiros
Seguiremos em direção à Mateiros. No caminho visitaremos o Fervedouro Buritizinho com parada para banho no rio Formiga.
Em seguida, caminhada de 4km em meio ao Cerrado até o Fervedouro Encontro das Águas. Tempo para banho no Encontro
dos rios Formiga e Soninho. Em seguida almoçaremos uma típica comida jalapoeira na Comunidade Quilombola Mumbuca,
berço do capim dourado.
Após um breve descanso seguiremos até a Cachoeira do Formiga, considerada uma das mais belas do Jalapão, com suas
águas de cor verde esmeralda. Partiremos para a cidade de Mateiros para jantar e pernoite.
→8º Dia - Mateiros - Taquaruçu
Começaremos o dia visitando as Dunas do Jalapão, um belo cenário com suas areias laranja dourado, rodeadas de serras e
veredas. Logo após a visita das Dunas, conheceremos uma prainha do Rio Novo onde poderemos tomar um banho e almoçar
no restaurante do Sr. Adélio, na Comunidade do Rio Novo. Após o descanso seguiremos para a Pedra Furada, uma enorme
pedra de arenito esculpida pelo vento e chuva. Na sequência partiremos para Taquaruçu com chegada estimada as 20h. Jantar
incluso. Acomodação e pernoite.

→9º Dia – Taquaruçu / Origem
Traslado até o aeroporto de Palmas para embarque para cidade de origem.

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada
a critério do guia/receptivo local."
INCLUI: Transportes terrestres de chegada e saída, hospedagem em Palmas com café da manhã (1 noite), Natividade (1 noite),
Dianópolis (1 noite), Ponte Alta (1 noite), em São Félix (2 noites), Mateiros (1 noite), e Taquaruçu (1 noite), 6 almoços, 7 jantares, 1
lanche de trilha e passeios conforme itinerário, taxas de atrativos e guia local
Hospedagens previstas:
Palmas: Hotel Girassol Plaza
Natividade: Hotel Serra Geral
Dianópolis: Hotel Mosaico
Pindorama: Pousada Hotel VItória
São Félix: Pousada Bela Vista e Pousada São Félix
Mateiros: Pousada Santa Helena
Taquaruçu: Pousada Aldeia da Serra
NÃO INCLUI: Passagem aérea, passeios opcionais, bebidas durante as refeições inclusas e alimentação em Palmas.

