
“JALAPÃO RAIZ”- 5 dias / 4 noites  

Saídas de Palmas-TO às Segundas-feiras 
(consulte disponibilidade e roteiros para feriados)  

INCLUSO 

● Fotos subaquáticas com GoPro e Dome (1 por grupo) 
● Alimentação completa durante a expedição e extensões (café-da-manhã,        

almoço e jantar, exceto bebidas) 
● Serviço de bordo no veículo, com: snacks, água, suco e café 
● Ingressos 
● Transporte terrestre compartilhado, de Palmas-TO para o Jalapão, em         

veículo 4x4 (Ford F250 Overlander (padrão Safari) 8 lugares com ar           
condicionado ou similar). Nos passeios para Lagoa do Japonês e Taquaruçú           
poderão ser utilizados veículos 4x2 com ar condicionado. 

● 02 (duas) noites na *www.instagram.com/formigaecolodge/ A MELHOR       
POUSADA DE MATEIROS! 

● 01 (uma) noite na www.aguasdojalapao.com.br/ A MELHOR POUSADA DE         
PONTE ALTA! 

*conforme logística no dia da expedição, uma das noites em Mateiros poderá ser             
alterada para pousada no município de São Félix do Tocantins. 

NÃO INCLUSO 

● Gastos pessoais, como: frigobar, sorvetes, artesanatos ou qualquer item não          
listado como “Incluso” 

● Passeios opcionais que poderão estar disponíveis durante a expedição. 
● Bebidas 
● Hospedagens e alimentação em Palmas (no dia anterior à expedição e no dia             

de retorno à Palmas) 
  

O ROTEIRO 

DIA 1 

7:00hs. Saída de Palmas rumo à Pindorama do Tocantins, para conhecermos a            
LAGOA DO JAPONÊS (sem trilha).  

12:00hs. Almoço em restaurante local (a visita à Lagoa do Japonês será após o              
almoço). 

http://www.instagram.com/formigaecolodge/
http://www.aguasdojalapao.com.br/
http://www.aguasdojalapao.com.br/


15:00hs. Saída para conhecermos a PEDRA FURADA (trilha de 100 mts).  

18:30hs. Parada rápida para visita à loja de artesanato de capim dourado e             
sorvetes/picolés com frutas do cerrado.  

Jantar e pernoite na Pousada Águas do Jalapão, onde chegamos por volta das             
19h. 

 

DIA 2 

7:00hs. Encontro do grupo no café da manhã com as malas prontas para saída de               
Ponte Alta rumo ao coração do Jalapão. 

No caminho avistamos do carro a SERRA DA MURIÇOCA, formação de arenito que             
corta a região. 

11:00hs. Chegada na CACHOEIRA DA VELHA, para visita contemplativa (trilha de           
100 mts, sem banho). Dependendo da disponibilidade de agendamento no dia, bem            
como do roteiro à ser executado no dia, poderá ou não ser oferecida a atividade               
opcional (não inclusa) de rafting, que implica na não visitação da prainha aos que              
fizerem essa opção. 

12:00hs. Almoço/lanche tipo pic-nic, após o lanche, banho refrescante numa          
PRAINHA DO RIO NOVO (trilha de 100 mts) 

Daí, partimos rumo à COMUNIDADE QUILOMBOLA DO RIO NOVO, onde          
poderemos observar e interagir com os moradores locais 

Após o lanche e banho, partimos para as DUNAS para apreciar o inesquecível             
entardecer no Jalapão (trilha de 300 mts). No caminho avistamos o MORRO DO             
SACA TRAPO, a SERRA DO ESPÍRITO SANTO e a LAGOA DAS DUNAS, onde             
faremos paradas para fotos se houver tempo disponível.  

A visita à Comunidade Quilombola do Rio Novo poderá ser substituída por visita à              
Comunidade Quilombola do Prata ou do Mumbuca. A visita à Cachoeira da Velha             
poderá ser substituída por visita ao Cânion Sussuapara, à critério do guia, conforme             
situação das estradas no dia da visitação. 

Jantar e pernoite na Pousada Formiga Ecolodge ou Beira da Mata. 

  

DIA 3 



3:30hs. Atividade *OPCIONAL de MINI-TREKKING para avistar o NASCER DO          
SOL do alto do MORRO DO JACURUTÚ (trilha de aproximadamente 350 metros de             
distância e 100 metros de desnível). 

9:00hs. Após café da manhã vamos conhecer os POÇOS ENCANTADOS DO           
FORMIGA (ATRATIVO EXCLUSIVO para hóspedes do Formiga Ecolodge). É um          
trecho abaixo da Cachoeira do Formiga, onde se formam alguns poços           
extremamente azuis e ótimos para banho e fotos! Lá poderemos aproveitar sem            
pressa pois o atrativo é somente dos hóspedes! 

Almoço em restaurante local (incluso) 

14:00hs. Saímos rumo à CACHOEIRA DO FORMIGA, para banho refrescante nas           
suas águas verde-esmeralda. (trilha de 100 mts) 

De lá, vamos visitar o FERVEDOURO DO CEIÇA (BANANEIRAS), para          
experimentar a sensação indescritível de estar flutuando (trilha de 300 mts). 

À noite quem quiser poderá experimentar a sensação de um BANHO DE            
FERVEDOURO NOTURNO (Buritizinho, Macaúbas, Bela Vista ou outro, conforme         
disponibilidade e melhor logística, a ser definido pelo guia). 

Jantar e pernoite na Pousada Formiga Ecolodge, Bela Vista ou São Félix. 

DIA 4 

8:00hs. Após café da manhã partimos para banho no FERVEDOURO BELA VISTA,            
e, em seguida, seguimos rumo ao FERVEDOURO DO ALECRIM. (trilha de 100            
mts) 

Em seguida partimos para fotos em frente à SERRA DA CATEDRAL 

Almoço em restaurante local (incluso) 

19:00hs. Chegada em Ponte Alta (previsão) 

Jantar e pernoite na Pousada Águas do Jalapão 

 

DIA 5 

7:30hs. Café da manhã, com malas prontas para saída às 8:00h rumo ao CÂNION              
ENCANTADO, para uma trilha inesquecível até o interior do cânion, onde é possível             
acessar a CACHOEIRA DO CÂNION ao final da trilha. 



Atividade (opcional) de ANCORAGEM NA BORDA DO CÂNION, que consiste em           
ficar preso à uma corda com o corpo levemente projetado para dentro da fenda do               
Cânion. 

Almoço em restaurante local (incluso) 

16:00hs. Iniciamos o retorno para PALMAS, com previsão de chegada após           
21:00hs. 

  

LOCAIS DE INÍCIO DAS EXPEDIÇÕES 

Buscamos os clientes na data da expedição em qualquer dos hotéis abaixo: 

-Hotéis com café da manhã às 6:00hs. 

● Pousada dos Girassóis - http://www.pousadadosgirassois.com.br  
● Hotel Girassol Plaza -    

https://www.hotelgirassolplaza.com.br/index.php/pt/ 
● Select Hotel – https://www.selecthotelpalmas.com/ 
● Hotel Lago da Palma - http://hotellagodapalma.com.br/site/ 

 -Hotéis com café da manhã às 6:30hs: 

● Atlas Hotel (102 Sul) - http://atlas1.redeatlashotel.com.br/  
● Ibis Hotel –   

www.accorhotels.com/pt-br/hotel-B309-ibis-styles-palmas/index.shtml 
● Hotel Fit - http://www.hotelfit.com.br/ 
● Hotel Araguaia - http://www.hotelaraguaiato.com.br/ 

 

INFORMAÇÃO SOBRE CHEGADA EM PALMAS 

Devido à cancelamento ou atraso de vôos, recomendamos chegar em Palmas 01            
dia antes da data de início da expedição. Não é de nossa responsabilidade             
cancelamento ou atraso de voos. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

São aplicadas as seguintes multas, em relação valor pago, no caso de            
cancelamento pelo contratante: 

● 20% até 31 dias antes do início da viagem; 
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● 50% de 21 a 30 dias antes do início da viagem; 
● 90%a menos de 20 dias do início da viagem. 

É permitida a alteração da data da viagem há mais de 60 dias da data do embarque,                 
sem custos, uma única vez. 

Exceções para cancelamentos decorrentes da COVID-19 

No caso de cancelamentos à qualquer época, tanto por parte da contratante como             
do contratado, decorrentes de situações que envolvam a pandemia de COVID-19,           
tais como: cancelamento de vôos, restrições de acesso aos atrativos, fechamento           
de cidades ou estados, alteração de férias, perca de emprego, dentre outros, desde             
que devidamente comprovados pela parte solicitante do cancelamento, causarão a          
imediata rescisão do contrato de prestação de serviços turísticos com a devolução            
integral dos valores pagos pelo contratante, descontadas apenas taxas bancárias e           
administrativas, no valor total de R$ 50,00. 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Devido ao isolamento da região Wi-fi e rede celular não são garantidos.             
Recomendamos avisar os parentes e amigos que poderá ficar offline por até 3 dias              
e curtir o “detox” digital! 

- Cada passageiro só poderá trazer uma bagagem de até 10 kg (mesmo tamanho              
padrão de bagagem de mão permitida no interior de aeronaves em voos            
domésticos) além de uma bolsa ou mochila de mão “pequena, até 10 litros” que irá               
no colo ou pés do passageiro durante todo o percurso, lembrando que são trechos              
longos no carro. Não há opção de compra de espaço para bagagem extra. Não              
recomendamos trazer malas rígidas de rodinhas. Traga malas flexíveis. 

- As pernoites ocorrerão preferencialmente nas pousadas informadas. Porém em          
casos de problemas nas estruturas das pousadas poderão ser substituídas por           
outras pousadas do mesmo padrão (suítes com ar condicionado e banheiro           
privativo). 

- A visita à Cachoeira da Velha poderá ser substituída por visita ao Canion              
Sussuapara, à critério do guia, conforme situação das estradas no dia da visitação.             
A visita à Comunidade Quilombola do Rio Novo poderá ser substituída por visita à              
Comunidade Quilombola do Prata ou do Mumbuca. A visita ao Fervedouro do            
Alecrim poderá ser substituída por visita ao Fervedouro Por Enquanto, Buritizinho ou            
outro. - Os horários e ordem de visitação dos atrativos e hospedagens são somente              
uma previsão e poderão ser alterados visando otimizar o roteiro, em especial devido             
às condições das estradas, encaixe de grupos, horários de vôos e a intenção de              
evitarmos o encontro com outras expedições durante os passeios. Sempre          



respeitando que nossas expedições funcionam com programação de dia inteiro,          
iniciando entre 6 e 9:00h e finalizando entre 17 e 20h todos os dias. 

- Poderá haver cancelamento da visitação de atrativos, devido à chuvas,           
queimadas, situações que envolvam segurança dos integrantes da expedição (ex.:          
necessidade de socorro médico, presença de animais nas trilhas, chuvas, raios,           
etc), casos fortuitos ou de força maior e, em especial, devido às más condições das               
estradas de acesso, o que pode exigir mais tempo que o habitual para             
deslocamentos e, assim, não permitam a visitação de todos os atrativos previstos no             
dia. Ficará a critério do guia responsável pela expedição o eventual cancelamento            
de alguma visitação, sendo que nesse caso será realizada a substituição pela            
visitação de outro atrativo OU a realização de alguma atividade extra, OU ainda o              
reembolso do valor da entrada daquele atrativo, quando for atrativo pago, conforme            
valores afixados na portaria. Vale ressaltar que cancelamento é uma situação           
excepcional e rara de acontecer. 

- As expedições ocorrem em grupos com até 10 pessoas em veículos 4x4 com              
capacidade total de até 10 passageiros + guia). Os assentos não são marcados e              
todos os dias é realizado o rodízio de lugares no veículo, entre todos os clientes da                
expedição. Em casos de grupos com menos de 5 pessoas poderão ser utilizadas os              
nossos 4x4 menores “Mitsubishi Dakar, 7 lugares executiva” com ar condicionado, e            
capacidade de até 6 passageiros. 

- Durante vários trechos de deslocamento, poderão ser formados “comboios” com           
veículos de outros grupos de nossa empresa, para maior segurança e suporte em             
caso de pane ou atolamento. 

- Não existem restaurantes vegetarianos/veganos ou com cardápio para dietas          
especiais no Jalapão, devido à falta de variedade de alimentos na região, que é de               
difícil acesso. Mas sempre que temos pessoas com restrição alimentar no grupo            
avisamos os restaurantes, que fazem o possível para incrementar o cardápio, de            
acordo com os produtos disponíveis no dia. Em geral o cardápio contém arroz,             
feijão, macarrão, salada simples (cenoura, tomate ou repolho), carne bovina, frango           
ou peixe, abóbora ou mandioca. Não há como garantir alimentação variada e            
corretamente adaptada à dietas específicas. Nesses casos os clientes devem trazer           
consigo alimentos prontos de acordo com suas necessidades. No caso de alérgicos            
infelizmente não há restaurantes preparados. 

- O tempo de permanência em cada atrativo é definido pelos proprietários dos             
mesmos, sendo em média 15 a 20 minutos nos fervedouros e 30 minutos a 1 hora                
nos demais atrativos. Caso não haja fila de espera o tempo de permanência poderá              
ser aumentado, à critério do guia responsável pela expedição, que avaliará o            
impacto no restante da programação. 



- A velocidade de deslocamento nas estradas de terra é entre 20 e 40km/h nos               
trechos com trepidação e até 50km/h nos locais que receberam manutenção           
recente, por questões de segurança dos nossos clientes. Nos orgulhamos de não            
termos um único acidente com nossos clientes. 

- Em caso de abandono da expedição por parte do cliente, não há devolução de               
valores. Para quem desejar retorno antecipado é cobrada uma taxa do transfer de             
Jalapão até Palmas no valor total de R$ 950,00, para até 4 pessoas no veículo. 

- As atividades *OPCIONAIS: mini-trekking do Morro do Jacurutú (R$ 150,00 por            
pessoa), ou outras atividades opcionais oferecidas durante a viagem, dependem de           
condições climáticas favoráveis para acontecer, além da quantidade mínima de 2           
pessoas, portanto, poderão ser suspensas a critério do guia responsável pela           
expedição. 

- A atividade *OPCIONAL: rafting (R$ 200,00 por pessoa) depende de condições            
climáticas favoráveis e não tem operação regular. O agendamento será realizado na            
véspera da expedição e poderá ser cancelado à qualquer momento. Em geral de             
dezembro a abril o alto nível do rio não permite a realização dessa atividade 
 


