
 

 

Resumo das Expedições 
- JALAPÃO com CANION ENCANTADO 

- SERRAS GERAIS 

 

            
Dias 

Saídas 
de 

Palmas 

A partir 
R$ 

Locais Visitados Grau de 
dificuldade 

Características da 
expedição 

 

ENCANTOS DAS 

SERRAS 

GERAIS 

 
SERRAS GERAIS 
+ Lagoa da Serra 
+ Tour histórico 
+ Apresentação 

cultural 

4 
dias 

Terça 2.299,00
por 

pessoa 

*Cânion Encantado 

*Lagoa da Serra 

*Lagoa do Japonês 
*Cachoeira da Fumaça 

*Vale Encantado 

*Cacheira das Orquídeas 

*Tour histórico em Natividade 

*Apresentação Cultural da 

dança Suça, herança dos 

escravos 

*Pedra Furada 

 
OPCIONAIS 
*Tirolesa Lagoa do Japonês 
*Boia Cross no Rio Manoel 
Alves 
*Ancoragem no Cânion 
 

Trilhas leves, 
com opcional 
de incluir 
trilhas 
moderadas 
durante a 
expedição 
 

Visita aos principais 
atrativos das Serras 
Gerais 
 
Tour histórico em 
Natividade, tombada pelo 
Iphan. 
 
Apresentação cultural de 
dança típica dos 
escravos, a Suça 
 
Transporte nos exclusivos 
Ford 4x4 Overlanders 
(sujeito à disponibilidade 
no dia, sendo que 
poderão ser substituídos 
por SUVs Toyota Sw4) 
 
GoPro e Dome 
disponíveis para foto 
subaquática nas Lagoas 
da Serra e do Japonês 
 

 

JALAPÃO RAIZ 
 

JALAPÃO 
+ Cânion Encantado 

+ Uma noite de 

camping  

+ Interação nas 

comunidades 

5 
dias 

Segunda  2.999,00 
por 

pessoa 
 

*Cânion Encantado 
*Prainha do Rio Novo 
*Flutuação no Rio Soninho 
*Cachoeira da Velha 
*Dunas e Lagoa das Dunas 
*Cachoeira da Formiga 
*Encontro das Águas 
*Fervedouro do Encontro das 
Águas 
*Fervedouro Rio Sono 
*Fervedouro Bela Vista 
*Fervedouro do Alecrim 
*Comunidade Quilombola 
*Morro da Catedral  
 
EXCLUSIVIDADES 
*Poços Encantados do 
Formiga 
*Banho noturno no 
Fervedouro Bela Vista 
*Banho noturno nos Poços 
Encantados do Formiga 
*Uma noite no Camping do 
Caju, às margens do Rio 
Novo, em meio à 
Comunidade Quilombola 
 
OPCIONAIS 
*Rafting na Cachoeira da 
Velha, com acesso exclusivo 
à segunda queda da 
cachoeira 
*Trilha do nascer do sol 
*Trilha do Rio Soninho entre 
os Fervedouros Alecrim e 
Bela Vista (3,5km) 
*Trilha do Rio Formiga entre 
Formiga Ecolodge e 
Fervedouro do Encontro das 
Águas (5,5km) 
*Ancoragem no Cânion 
 

Trilhas leves, 
com opcional 
de incluir 
trilhas 
moderadas 
durante a 
expedição. 
 
No último dia 
trilha 
moderada ao 
interior do 
Cânion 
Encantado 

Visita aos principais 
atrativos do Jalapão e 
também ao Cânion 
Encantado, nas Serras 
Gerais 
 
Roteiro com maior 
quantidade de opcionais 
para caminhadas em 
meio à natureza.  
 
Roteiro com maior 
interação nas 
Comunidades 
Quilombolas 
 
Experiência de uma das 
noites acampados na 
Praia do Caju, nas 
margens do Rio Novo, 
com o jantar dessa noite 
na Comunidade 
Quilombola. 
 
Transporte nos exclusivos 
Ford 4x4 Overlanders 
(sujeito à disponibilidade 
no dia, sendo que 
poderão ser substituídos 
por SUVs Toyota Sw4) 
 
 
 

 

EXPEDIÇÃO MAIS 
VENDIDA! 

 
EXPEDIÇÃO 

NÔMADE 

 
JALAPÃO 

+ Lagoa do Japonês 
+ Cânion Encantado 

e entorno 

6 
dias 

Terça  2.999,00 
por 

pessoa 
 
 

*Cânion Encantado 

*Lagoa do Japonês 

*Pedra Furada 

*Prainha do Rio Novo 

*Cachoeira da Velha 

*Dunas e Lagoa das Dunas 

*Cachoeira da Formiga 

*Fervedouro do Ceiça 

*Fervedouro Bela Vista 

*Fervedouro do Alecrim 

*Morro da Catedral 

*Comunidade Quilombola 

*Arco do Sol 

*Cachoeira do Urubu Rei 

*Cachoeira da Cortina 

*Cachoeira da Cidade de 

Pedra 

*Cidade de Pedra 

 

EXCLUSIVIDADES 

*Poços Encantados do 

Formiga 

*Banho noturno no 

Fervedouro Bela Vista 

*Banho noturno nos Poços 

Encantados do Formiga 

 

OPCIONAIS 

*Tirolesa Lagoa do Japonês 

*Rafting na Cachoeira da 

Velha, com acesso exclusivo 

à segunda queda da 

cachoeira 

*Trilha do nascer do sol 

(350mts em desnível de 100 

metros) 

*Trilha do Rio Soninho entre 

os Fervedouros Alecrim e 

Bela Vista (3,5km) 

*Ancoragem no Cânion 

 

Trilhas leves, 
com opcional 
de incluir 
trilhas 
moderadas 
durante a 
expedição 
 
No último dia 
trilha 
moderada ao 
interior do 
Cânion 
Encantado 
 

Visita aos principais 
atrativos do Jalapão além 
da Lagoa do Japonês e 
ao Cânion Encantado e 
entorno, nas Serras 
Gerais  
 
Transporte nos exclusivos 
Ford 4x4 Overlanders 
(sujeito à disponibilidade 
no dia, sendo que 
poderão ser substituídos 
por SUVs Toyota Sw4) 
 
GoPro e Dome 
disponíveis para foto 
subaquática na Cachoeira 
do Formiga  
e Fervedouro 
 
 

 

 


