
CHAPADA DOS

VEADEIROS

DIA 2:  ALMÉCEGAS I  E  I I  E  ÁGUAS TERMAIS 12/10

Café da manhã na pousada e traslado até a fazenda São Bento, área em que estão os
atrativos;
As quedas do Rio Almécegas são Deslumbrantes! Estão entre os pontos mais visitados na
Chapada dos Veadeiros. A Almécega I possui uma grande queda e um lindo mirante para
observação e tirar fotos! ( Trilha com 3 km trecho ida e volta).
 Já a Almécegas II, apesar de possuir uma queda menor, também é linda ! ( trecho com
cerca de 400 metros de caminhada).
 
Grau de dificuldade da trilha: médio/leve.
 
 
No fim da tarde seguiremos para as Termas do Jequitibá, ( 15 km após o Distrito de São
Jorge). conta com uma trilha de 150 mts. É uma piscina artificial sobre uma mina de água
quente.  Retorno a pousada e restante do dia livre.
 
Nível de Dificuldade da Trilha: Fácil
 

DIA 1 :  BRASÍL IA/ALTO PARAÍSO 11/10

Transfer do hotel em Brasília até a cidade de Alto Paraíso. ( cerca de 230km, cerca de 3
horas de viagem).
Chegada na Chapada dos Veadeiros e acomodação na pousada .
Restante do dia Livre.



DIA 3:  VALE DA LUA /  RETORNO À BRASÍL IA 13/10

Café da manhã na pousada, em seguida traslado ( cerca de 35 km até o Vale da Lua).
Atrativo mais visitado da Chapada dos Veadeiros! Paisagens belíssimas com estrutura
rochosas exóticas formadas por quartzo, areia e argila, as águas que correm entre elas
tem uma cor de esmeralda.
Em seguida saímos para almoço( horário previsto às 13 horas).
Retorno à Brasília por volta das 14:00, previsão de chegada: às 17 horas. 
 
Grau de dificuldade da trilha: leve.
 
 
 
 



Inc lu i

Não inc lu i

• Traslados de chegada e saída:  Brasília/Alto Paraíso
/Brasília ;
• 2 noites de hospedagem em Pousada em Alto Paraíso  
com café da manhã;
•Todos os passeios mencionados no roteiro;
•Transporte em todos os passeios mencionados;
•Entradas nas cachoeiras mencionadas;
•Acompanhamento da viagem através do whatsapp;
 

Hospedagem
• Seguro-viagem;
• Despesas de caráter pessoal, como:  alimentação,
táxis, compras, passeios, telefonemas, lavanderia,
frigobar, gorjetas, etc. Ou seja, nenhum item que não
esteja claramente citado como incluído na
programação;
 
 

Pousadas previstas ou similares.

Standard:
Alto Paraíso: Pousada dos Guias ou similar*
 
*É possível escolher outra pousada, o preço irá
variar de acordo com a pousada escolhida.
 
 

Valores
Por pessoa em apartamento duplo:

R$ 790*
 
*A saída dependerá de
quórum mínimo.
*Taxas e impostos inclusos;
 


