CHAPADA DAS MESAS ‐ PARAÍSO DO CERRADO BRASILEIRO NO MARANHÃO
VIAGEM AO PARAÍSO DO ECOTURISMO BRASILEIRO, ONDE SE ENCONTRAM 3 BIOMAS: CERRADO, CAATINGA E AMAZÔNIA COM HOSPEDAGEM NO ECO RESORT PEDRA CAÍDA NA ZONA
RURAL DE CAROLINA‐MA | VISITANDO O MIRANTE DA CHAPADA DAS MESAS ‐ PORTAL DA CHAPADA • NO COMPLEXO DO ECO RESORT ‐ CAVERNA E CHACHOEIRA DO CAPELÃO +
CACHOEIRA DO SANTUÁRIO E OUTRAS COM TRILHA ECOLÓGICA DE MADEIRA E JARDINEIRA • PARQUE NACIONAL CHAPADA DAS MESAS COM A CACHOEIRA DO PRATA E SÃO ROMÃO •
RIACHÃO E O POÇO AZUL COM O COMPLEXO DAS 4 CACHOEIRAS E... NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS COM O PÔR‐DO‐SOL NA PEDRA ENCANTADA!

24/11 a 30/11/21 ‐ 7 DIAS | BLOQUEIO AÉREO LATAM + TERRESTRE
| COM GUIA DESDE POA/RS e GUIA DE TURISMO PROFISSIONAL NO DESTINO|

SOBRE OS DESTINOS » A região da CHAPADA DAS MESAS é situada ao sul do Estado de Maranhão, na fronteira com o estado do Tocantins,
onde três biomas se encontram: o cerrado, a floresta amazônica e a caatinga. Sua natureza temperada pelos três biomas faz dela um lugar único
e muito especial! Por essa diversidade, além da fauna, flora e cachoeiras belíssimas, ao visitar o local, você terá ainda a oportunidade de navegar
pelo Rio Tocantins. É uma das 7 chapadas brasileiras, sendo uma das 4 mais visitadas do país. Apesar de não ser tão conhecida
como Chapada dos Veadeiros (GO) e Diamantina (BA), a Chapada das Mesas vem conquistando seu espaço dentro do turismo nacional e já é
considerada uma das mais bonitas do Brasil. A Chapada das Mesas recebeu esse nome por possuir morros de grandes alturas que tiveram suas
superfícies planificadas pela erosão, a maioria deles lembrando o formato de mesas. A experiência das Chapadas é a partir de um Complexo
Turístico Pedra Caída (Hotel Eco Resort), zona rural, perto da bucólica cidade de Carolina-MA, para explorar a região com um misto de sertão,
bosques de buritizais, quedas d´água, cânions, cerrado, rio etc. Destino perfeito para os amantes da natureza, de cenários surpreendentes,
energizantes e mágicos. Roteiro adaptado às pessoas da melhor idade e todas as idades, com todo cuidado, conforto e apoio necessários
para sua segurança e encantamento! Lugares limitados a 20 pessoas. Vamos?
PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS‐PANDEMIA COVID‐19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc. A VIAGEM RODOVIÁRIA, será com o máximo de 20 pessoas em micro-ônibus
de 26-32 lugares e passeios off-Road em transporte 4X4, com rigoroso protocolo de segurança, seguindo todas as orientações de prevenção ao
COVID-19 divulgadas pelos órgãos de saúde competentes. Estamos cuidando de tudo para você tirar o máximo de proveito da sua viagem!
PROGRAMAÇÃO DIA A DIA ‐ ROTEIRO »
24/11/21 (1º Dia, QUA.) POA / BRASÍLIA / IMPERATRIZ (AÉREO) // IMPERATRIZ / CAROLINA‐PEDRA CAÍDA ECO RESORT (190
km): Apresentação no Aeroporto Internacional de Porto Alegre/RS, com duas horas de antecedência ao voo confirmado no voucher para viagem aérea a
Imperatriz-MA, com escala para conexão com o voo direto a Imperatriz. Chegada ao aeroporto de Imperatriz em torno das 16:35h (horário sujeito a
alteração). Recepção e traslado ao hotel com estrutura de Resort, que fica na zona rural de Carolina-MA (35 km antes do centro). Chegada ao hotel a
partir das 19:45h para acomodação hotel. Restante do tempo livre, sugerimos jantar ou lanchar no restaurante do hotel sendo que nas noites de segunda
a quinta-feira oferecem lanches rápidos (dependendo da lotação do hotel). Hospedagem no Hotel Pedra Caída Eco Resort.
25/11/21 (2º Dia, QUI.) CAROLINA ‐ HOTEL PEDRA CAÍDA / CACHOEIRA DO SANTUÁRIO + PORTAL DA CHAPADA: Café da manhã no hotel das
07:00 às 08:30h e a continuação incluímos as visitas com ingressos as cachoeiras do Complexo Santuário Pedra Caída. Visita, com guia local, das
cachoeiras de maior imponência, como a Cachoeira do Santuário, que é uma atração de nível baixo de dificuldade, para todas as idades e com acesso
por passarelas de madeira, em meio à mata. Para chegar até ela é preciso fazer caminhada de 600 metros por uma trilha ecológica de madeira e andar
por meio a paredões (cânions) com, aproximadamente 50 m de altura. A queda das suas águas, sob o arenito friável, formou um longo processo erosivo
datado de cerca de 60 milhões de anos. Retorno em torno das 11:00h, tempo livre para aproveitar a infraestrutura incluída do hotel (piscinas, parque
aquático) ou realizar algum passeio breve (opcional) dentro do complexo. 12:30h Almoço incluído ‐ self service ou prato regional do sia (sem
bebidas). Restante do tempo livre e a partir das 15:45h saída, com guia local e ingresso incluso, para visitar PORTAL DA CHAPADA DAS MESAS (17
km), a fim de dar as boas-vindas a este lugar abençoado por Deus e bonito por natureza, considerada como a mais bonita de todas as Chapadas do Brasil,
com paisagem deslumbrante e de tirar o fôlego, onde a natureza quase intocada compõe paisagens que levaram milhões de anos para se formar, como os
morros e os pilares da CHAPADA DAS MESAS que já foram cenário de programas nacionais e internacionais. Trilha (2 km ao total) até o Portal (nível de
dificuldade: leve para moderado), terminada a visita, traslado ao Centro de Carolina para apresentação panorâmica da cidade e jantar (não incluído).
Em momento oportuno retorno ao hotel. Hospedagem.
OBS SOBRE A TRILHA: Da entrada ao mirante principal, é uma caminhada de 600m de nível fácil. A trilha conta com trechos de areia e degraus de pedra. É bem
tranquilo fazer a trilha de chinelo. Em seguida, subida ou caminhada de mais alguns metros, para ter a melhor vista da região com o pôr-do-sol
na Chapada das Mesas. Recomendamos levar repelente, tênis confortável ou ainda, sandália reforçada, água mineral, bastão para trilha fica a critério (não se faz
necessário), toalhinha de rosto, chapéu, boné e muita disposição.

26/11/21 (3º Dia, SEX.) CAROLINA‐HOTEL PEDRA CAÍDA / PARQUE NACIONAL CHAPADA DAS MESAS ‐ CACHOEIRA DO SÃO ROMÃO E
CACHOEIRA DO PRATA: Café da manhã no hotel e saída rodoviária em direção do Parque Nacional, a 57 km (total ida) do Hotel Pedra Caída, veículo
4X4 apropriado para estrada de areia, off-Road pelo Parque Nacional da Chapada das Mesas. Ingresso incluso para a visita dentro do parque
das Cachoeiras de São Romão e Prata - O Rio Farinha que faz divisa natural dos municípios de Carolina e Estreito desenha essas duas belíssimas e
exuberantes cachoeiras no Cerrado Maranhense. Almoço incluso (sem bebidas). São Romão tem queda d’água de 25m de altura com uma boa área
destinada a banho às margens do rio farinha, sendo a maior da Chapada das Mesas em volume de água, forma uma excepcional caverna onde os
andorinhões do cerrado fazem seus ninhos. A Cachoeira da Prata é constituída de três quedas lindíssimas, cenário perfeito para quem gosta de apreciar
e registrar a natureza. Hospedagem.
27/11/21 (4º Dia, SÁB.) CAROLINA‐HOTEL PEDRA CAÍDA ‐ VISITA DAS CACHOEIRAS DO CAPELÃO E CAVERNA: Café da manhã no hotel das 07:00
às 08:30h e a continuação incluímos as visitas com ingressos as cachoeiras do Complexo Santuário Pedra Caída - Cachoeira do Capelão e
Caverna (com ingresso incluso). Saída de Jardineira (carro adaptado tipo pau de arará - 6 km aprox.), com guia local, para visitação das Cachoeiras e da
Caverna, com oportunidade para banho nas cachoeiras, retorno em momento oportuno. Ao voltar do passeio, a partir das 12:30h Almoço incluído ‐
self service ou prato regional ou prato do dia (sem bebidas). Restante do tempo livre para aproveitar as piscinas do hotel, parque aquático ou
passeios opcionais. Passeios opcionais: Visitação da Pirâmide, Teleférico e Tirolesa. Os serviços de restaurante e nas piscinas atendem até as 22h as piscinas continuam disponíveis a partir das 22, mas sem atendimento. Hospedagem.
28/11/21 (5º Dia, DOM.) CAROLINA / RIACHÃO ‐ POÇO AZUL ‐ COMPLEXO DE CACHOEIRAS: Café da manhã no hotel e posteriormente saída em
deslocamento rodoviário de 148 km (do hotel Pedra Caída) de asfalto pela rodovia BR 230 (Transamazônica) até a cidade de Riachão –e mais 28 km
aprox. de estrada de terra off Road até o complexo do Encanto Azul e Poço Azul com taxa de visitação inclusa. Trata-se de uma Reserva Natural, de
propriedade privada por onde passa o Rio Cocal, que forma quatro cachoeiras, junto com o Poço Azul: a dos Namorados, a de Santa Paula e a de Santa
Bárbara, a mais alta da região, com 70 metros. Almoço incluso (sem bebidas) no restaurante do complexo e a continuação, visita da Cachoeira do Poço
Azul com 800 metros de passarela suspensa de madeira que também leva para as cachoeiras e para a gruta, além de pontes, sendo 02 pênseis. Durante
a trilha, você pode desfrutar de belas vistas de 02 mirantes, relaxar em redes de 01 quiosque próximo da cachoeira e descartar o lixo nas lixeiras
disponíveis pela trilha. O Poço Azul é abastecido pelo rio Cocal, com água cristalina e com vários tons de azul (cor da água depende da condição
climática); ótimo para nadar (atendendo as recomendações), devido a que a água fica sempre com uma temperatura por volta dos 22 graus, o que é ideal
para aliviar o calor do verão maranhense. Retorno ao hotel a partir das 16:30h, com previsão de viagem de 3 horas. É importante levar uma pequena
mochila com frutas, como maçã, laranja, outras, barra de cereal, água e muita disposição. A ordem das visitas poderá ser invertida conforme número de
pessoas visitando o complexo. Chegada ao hotel a partir das 19:45h. Restante do tempo livre para aproveitar a infraestrutura inclusa do hotel, bem como
jantar no hotel (não incluído). Hospedagem.
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29/11/21 (6º Dia, SEG.) CAROLINA‐HOTEL PEDRA CAÍDA ‐ MANHÃ E PARTE DA TARDE LIVRE + NAVEGAÇÃO DO RIO TOCANTINS: Café da
manhã no hotel e grande parte do dia livre para aproveitar a infraestrutura incluída do hotel (o complexo dispões de várias visitas ou passeios a pagar
ou a escolher localmente). O Complexo Turístico de Pedra Caída é uma extensão territorial de 12.600 hectares destinada exclusivamente ao ecoturismo e
ao turismo de aventura. Está localizado em Pedra Caída (Zona Rural), município que fica a 35 Km da cidade de Carolina (sul do Maranhão). É chamado
de complexo, pois nessa faixa territorial são encontradas nada menos do que 25 quedas d’água. Almoço incluído (sem bebidas), podendo ser buffet ou
prato do dia. Em torno das 15:30h traslado à cidade de Carolina, diretamente ao píer para embarque passeio de barco - NAVEGAÇÃO DO RIO
TOCANTINS (voadeira ou similar - 25 km rio abaixo) pelo Rio Tocantins até a majestosa formação rochosa no meio do rio para apreciar, novamente, de
outro ângulo, o pôr‐do‐sol na Pedra Encantada. No retorno parada na cidade para visita do Centro de Artesanato de materiais naturais, onde a
originalidade no modo de fazer e a matéria prima local transformam-se em arte popular com identidade e capaz de diferenciar a cidade de Carolina dos
demais destinos das chapadas brasileiras. e posteriormente, tempo livre para lanche ou jantar e a seguir retorno ao hotel. Noite livre. Hospedagem.
30/11/21 (7º Dia, TER.) CAROLINA / IMPERATRIZ (RODO 190 km) // IMPERATRIZ / BRASÍLIA / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no
hotel e tempo livre até as 11:00h para aproveitar mais a infraestrutura que estão incluídas para os hóspedes e 11:30h traslado ao Aeroporto Nacional de
Imperatriz-MA. Chegada em torno das 15:30h para o preparativo de embarque de retorno a Porto Alegre, partida prevista do voo da LATAM às 17:10h,
com escala/conexão no Aeroporto de Brasília-DF. Desembarque previsto às 22:30 (sujeito a alteração). FIM DOS SERVIÇOS.

SERVIÇOS INCLUÍDOS »

-Para a parte aérea, bilhete aéreo em voo regular (bloqueio de lugares de grupo) da LATAM POA / BSB // IMP // IMP / BSB / POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Traslado de chegada Aeroporto Imperatriz-MA / Hotel Pedra Caída Eco Resort, em Micro-ônibus ou VAN, conforme número de passageiros.
-06 noites de hospedagem em hotel do Complexo Pedra Caída ‐ Zona Rural de Carolina‐MA em apto standard com ingresso ao complexo.
-06 cafés da manhã no restaurante do Hotel Pedra Caída + 05 almoços, podendo ser buffet ou prato regional do dia (sem bebidas).
-05 dias de passeios ou visitas na região de Chapadas das Mesas, com guia local, conforme programação dia a dia e Itinerário.
-Para os passeios na Chapada das Mesas, o transporte, ora com Micro-ônibus com ar condicionado, ora em transporte 4X4.
-Taxas de visitação: Portal da Chapada das Mesas, Parque Nacional da Chapada das Mesas, Cachoeiras do Prata e São Romão, Poço Azul e Encanto Azul,
Cachoeira De Santa Bárbara. Propriedades administradas por particulares para a segurança, fiscalização e preservação.
-Guia local do agente receptivo, credenciado na EMBRATUR para o traslado de Imperatriz-MA ao Hotel Pedra Caída.
-Para os passeios em veículo 4X4 será conduzido pelo motorista-guia e ao chegar aos destinos serão orientados pelo guia local.
-Traslado de saída Hotel Pedra Caída Eco Resort / Aeroporto Imperatriz-MA /, em Micro-ônibus ou VAN, conforme número de passageiros.
-Guia acompanhante da Operadora, credenciado na EMBRATUR, desde o primeiro até o último dia da viagem.
-Mochila pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão + Kit proteção COVID (não são medicamentos)
‐Seguro de viagem nacional com cobertura de R$ 30.000,00 até 80 anos de idade (consultem adicional para 81 a 85 anos). NÃO COBRE COVID.
OBS.: Atualmente as seguradoras vetam emissões para pessoas acima de 85 anos.
Link de coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguro-viagem-sem-covid
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-ADICIONAL PARA A COBERTURA DA COVID, de acordo com a idade das pessoas (valores conforme abaixo).
-Carregadores de malas no check in/out nos hotéis, aeroportos, excesso de bagagem, assentos prioritários ou preferenciais.
-Refeições, bebidas, ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, bebidas e outras despesas de caráter pessoal (gastos extras).
-Gastos com segunda via do RG ou Carteira Funcional, outras documentações, como vacinas, que poderão ser solicitadas para viajar.
-Gorjetas para os prestadores dos serviços em destino, conforme programação, para guias, motoristas, garçons etc.
-Não estão incluídos impostos sobre serviços extras adquiridos no destino, taxas de turismo cobradas por algumas cidades.
(*) ADICIONAL PARA COBERTURA DA COVID DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM:
Até 60 anos: R$ 11,00 por dia / 61 a 80 anos limite: R$ 20,00 por dia / limite de idade 80 anos.
Link de coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguro-viagem-com-covid
Acima de 86 anos as seguradoras não cobrem DMH (Despesa Médica Hospitalar - seguro-viagem nacional) e COVID.

VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO ou TRIPLO STANDARD: R$ 6.590,00 referente aos serviços incluídos.
APTO INDIVIDUAL (SGL) STANDARD: R$ 8.980,00 referente aos serviços incluídos.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »

a)VALORES COM TAXAS aeroportuárias, governamentais e impostos inclusos (exceto seguro COVID, gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Crianças (INF) de 0 a 2 anos não pagam e devem viajar no colo dos progenitores, parentes ou babás (consulte a taxa mínima cobrada pela cia. aérea).
c)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
d)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
e)Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
f)Siglas: STD = STANDARD | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO | PNCM = Parque Nacional Chapada das Mesas

FORMAS DE PAGAMENTO »

Opção 1 ‐ À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/pix) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 ‐ CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 11X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 ‐ BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 4 ‐ CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.

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 por adesão 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.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, será necessário assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.
7.Preços, datas de saída e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes e mudanças sem aviso prévio, respeitando qualquer negociação em
andamento ou reserva prévia.
HOTEL CONFIRMADO »
24/11 a 30/11/21 - CAROLINA‐MA - Hotel Resort Pedra Caída: https://www.pedracaida.com

Hospedagem em ambiente tranquilo, com toda a infraestrutura para uns dias de encontro com a natureza, às margens do exuberante do Parque Nacional da
Chapada das Mesas e fica na área rural, a 35 km da Cidade de Carolina. Os quartos minimalistas dispõem de TV com tela plana, frigobar e cofre. O café da
manhã está incluído, e há um restaurante casual para outras refeições, conforme programação, loja de conveniência e academia, além de piscina externa, bar etc.
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SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »
-Alguns dos hotéis poderão pedir cartão de crédito ou depósito em espécie como garantia para cobrir eventuais despesas/danos ou consumos do frigobar.
-Informaremos no voucher se o hotel exige a garantia e sobre os novos protocolos, devido a pandemia, para a segurança de todos e sua comodidade.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e é oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras.

PARTE AÉREA CONFIRMADA LATAM ‐ 20 LUGARES LOC MFTWIY »
24/11/21 - LA 3086 05:25 07:55 POA / BSB (Porto Alegre / Brasília)
24/11/21 - LA 3552 14:40 16:35 BSB / IMP (Brasília / Imperatriz)
30/11/21 - LA 3553 17:10 19:05 IMP / BSB (Imperatriz / Brasília)
30/11/21 - LA 3087 20:00 22:35 BSB / POA (Brasília / Porto Alegre)
Franquias: Bagagem de mão = 10 kg e bagagem despachada = 23 kg.
Cia. Aérea, voos e horários sujeitos a alterações até a emissão.

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 2 horas 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).
DOCUMENTAÇÃO 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.
RECOMENDAÇÃO GERAL PARA LEVAR / USAR E APROVEITAR SUA VIAGEM PELA CHAPADA DAS MESAS
-Antes de viajar recomendamos a vacina para a prevenção da febre amarela e outras vacinas conforme pandemia da COVID-19.

-Sandália tipo PAPETE, ou sapatilha à prova d'água e bota para trilha ou tênis confortável com meia.
-Roupa leve e esportiva, de preferência de cores claras + protetor solar, chapéu e REPELENTES.
-Roupas de banho (Sunga/biquíni) e Squeeze térmico - vende nas Lojas Decathlon, Americanas, outras etc.
-Máquina fotográfica e artigos de higiene pessoal (sabonete, xampu, pasta de dente etc.).
-Toalha de Banho (somente para os passeios) + Óculos Escuros e Bastão de caminhada.
-Camiseta de manga comprida e calças confortáveis de trilhas (para proteção solar);
-Capa de chuva para não molhar com os respingos das cachoeiras ou se chover (final de novembro leve e moderada a intensa até abril)
-Dinheiro trocado para compra de artesanatos.

-Medicamentos de uso pessoal.
-Voltagem: 220V.

ITINERÁRIO RESUMIDO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS E OUTRAS INFORMAÇÕES ‐ CHAPADA DAS MESAS‐MA
24/11/21
16:35h - Chegada prevista à Imperatriz-MA do Voo LA 3552
17:15h - Traslado em micro-ônibus e SW4, com bagageiro e com guia local para traslado ao HOTEL PEDRA CAÍDA.
19:45h - Check in no hotel no setor dos apartamentos (hospedagem não incluída nos chalés). Hospedagem
25/11/21
06:30 às 08:10h - Café da manhã no hotel
08:15h - Apresentação do guia para acompanhá-los nas atividades do dia.
08:30h - Visita guiada da Cachoeira do Santuário com taxa de visitação inclusa
12:30h - Almoço incluído (sem bebidas) no restaurante do hotel, podendo ser buffet ou prato do dia.
15:45h - Saída para visitar o MIRANTE DA CHAPADA‐PORTAL DA CHAPADA (taxa de visitação inclusa). Trilha de nível fácil, 600 metros de
areia e caminhar um pouco mais para pegar a melhor vista. Posteriormente visita o Centro da Cidade de Carolina-MA.
17:30h - Após a visita da cidade de Carolina retorno ao hotel. Tempo livre para aproveitar a infraestrutura incluída do hotel (piscinas).
26/11/21
06:30 a 08:10h - Café da manhã no hotel
08:15h - Apresentação do guia para acompanhá-los nas atividades do dia.
08:30h - Visita da Caverna e Capelão Pedra Caída com guia local, ingresso e traslado em veículo adaptado do tipo Jardineira.
12:30h - Almoço incluído (sem bebidas) no restaurante do hotel, podendo ser buffet ou prato do dia.
14:30h - Em diante, tempo livre para atividades pessoais independentes. Opcional (não incluído) teleférico, tirolesa, pirâmide etc.
27/11/21
06:30 a 08:00h - Café da manhã no hotel
08:00h - Saída em veículos 4x4 (SW4 e Triton) para visitar o PARQUE NACIONAL CHAPADA DAS MESAS, sendo 6,5 asfalto + 51 km estrada de
areia.
10:00h - Chegada prevista, visita da Cachoeira São Romão (250 metros de caminhada) com taxa de visitação inclusa. Banho no local.
12:15h - Almoço incluído (sem bebidas) no restaurante do parque, podendo ser buffet ou prato do dia.
13:45h - Visitação à Cachoeira do Prata (250 metros de caminhada), taxa de visitação inclusa, banho no local.
16:15h - Retorno ao hotel nos veículos da ida.
17:45h - em diante chegada ao hotel, tempo livre para aproveitar a infraestrutura incluída do hotel (piscinas).
28/11/21
06:00 a 06:30h - Café da manhã no hotel (em horário especial) ou box lunch.
06:00h / 06:45h - Saída em direção do município de Riachão - COMPLEXO POÇO AZUL, sendo 148 km asfalto e 28 km de terra.
10:10h - Chegada com o veículo até a entrada do Complexo e troca por transporte off-Road (4X4) até a entrada das Cachoeiras.
10:30h - Visita do Poço Azul e Encanto Azul e as demais cachoeiras com taxa de visitação inclusa
10:45h - Chegada ao Poço Azul via passarela de madeira e degraus de 800± metros até o Poço Azul e 300 metros até o Encanto Azul.
12:45h - Retorno ao restaurante do complexo com almoço incluído (sem bebidas), podendo ser buffet ou prato do dia.
13:45h / 14:00h em diante visitar as demais Cachoeiras (Namorados, a de Santa Paula e a de Santa Bárbara) com tempo para banho.
16:30h - Retorno ao hotel nos veículos da ida.
19:45h - Em diante, chegada ao hotel e tempo livre

Nota importante
Obs 1) Possibilidade de alugar ou comprar máscara e snorkel na agência em Carolina-MA, e acessório para celular para fotos debaixo d’água.
Obs 2) Recomendamos o uso do colete salva-vidas para os que não sabem nadar, nos locais existem áreas com aproximadamente 8m de profundidade.
Obs 3) No período das chuvas (dezembro a abril) há possibilidade de o Poço Azul estar com a cor da água mais turva do que o esperado (não azulada).

29/11/21
06:30 às 08:30h - Café da manhã no hotel.
08:30 às 15:30h - Tempo livre para aproveitar a infraestrutura incluída do hotel (piscinas) ou para eventos / passeios opcionais dentro do
complexo, tais como teleférico, tirolesa, pirâmide etc.
12:00h - Almoço incluído (sem bebidas) no restaurante do hotel, podendo ser buffet ou prato do dia.
15:30h - Saída em Micro-ônibus para NAVEGAÇÃO PRIVATIVA DO RIO TOCANTINS em lancha voadeira, coberto, ou similar, habilitado pela
Marinha, para contemplação da meseta e assistir ao pôr‐do‐sol na Pedra Encantada.
18:00h - Parada no centro de Carolina para caminhada, visita do Mercado do Artesanato, tempo para lanche/jantar etc.
20:30h - em diante retorno ao hotel e tempo livre.
Recomendamos para este dia: O uso sandália tipo papete ou sapatilha a prova d´água, roupas claras e compridas que os protejam do
sol/insetos, uso de repelente, filtro solar, chapéu, levar mínimo de 02 litros de água (sendo 1 litro congelado - não necessariamente). No
retorno haverá banho no rio tocantins, não esqueçam chinelo e nem roupa de banho. Não haverá despesas extras neste dia, seja com taxas ou
alimentação. Jantar não incluso!
30/11/21
06:30 a 08:00h - Café da manhã no hotel
08:00 às 11:00h Tempo livre para as piscinas / Parque Aquático
11:15h - Saída do hotel em direção ao Aeroporto de Imperatriz-MA
15:00h - Chegada em embarque para voo de retorno a Porto Alegre/RS, conforme voucher.
TOME NOTA
Os horários de saída para os passeios e a ordem da visita dos atrativos poderão sofrer alteração mediante escolha do guia em comum acordo com o grupo.
Frisando: a ordem de visitação deverá ser decidida no dia, dependendo do fluxo de visitantes em cada atração. O guia irá auxiliá-los quanto a isso.
As chuvas ocorrem de dezembro a maio e poderá ocorrer alteração nos horários dos passeios para melhor aproveitar as atrações e eventualmente as
características dos atrativos poderão ser alteradas devido às condições climáticas.
Em Carolina e arredores a temperatura varia de 20º a 38ºC. A cidade dispõe dos bancos: Bradesco, Banco do Brasil e Banco da Amazônia.
Lembre‐se: O Ecoturismo muitas vezes envolve atividades de esforço físico e não são recomendados para pessoas com mobilidade reduzida.

