
 
 

Rota dos 3 Biomas 
Parque do Cantão - Amazônia, Cerrado e Pantanal 
EXPEDIÇÃO 03 DIAS / 02 NOITES 
Ideal para visitar antes ou após os roteiros do Jalapão ou Serras Gerais 
 

 
Grau de dificuldade: FÁCIL / (trilhas até 4.5km) 

 
 
O que está incluso 
 

 Visita aos atrativos listados no roteiro 
 Alimentação durante a expedição (café-da-manhã, almoço e jantar, exceto bebidas) 

Para dietas especiais favor consultar condições em “Observações” 
 Serviço de bordo no veículo e barco, com água, lanchinhos, frutas e bebidas não 

alcoólicas. Para dietas especiais favor consultar condições em “Observações” 
 Transporte terrestre compartilhado, a partir de Palmas-TO, em veículos com ar 

condicionado. 
 Transporte aquático em barcos com bancos individuais 
 Hospedagem (2 noites): 

 
Embora o Cantão e entorno seja um destino extremamente simples e rústico, ficamos nas MELHORES POUSADAS 
DISPONÍVEIS em cada localidade, todas com banheiro privativo, chuveiro quente, tv e ar condicionado split. Wi-fie rede celular 
não são garantidos, devido ao isolamento e condições precárias da rede na região. Recomendamos avisar os parentes e amigos que neste 
tipo de viagem é comum passarmos mais de 48 horas offline. 
 
- Em Lagoa da Confusão: https://www.facebook.com/pousadacantinhodosul/ ou similar. 
 
- Em Caseara: Pousada Sonho Meu ou similar. 
 
 

O que não está incluso 
 

 Gastos pessoais, como frigobar, sorvetes, artesanatos e ligações 
 Bebidas 
 Hospedagens e alimentação em Palmas 
 Qualquer item não listado no item “Incluso” 



 
 

Valores parcelado (POR PESSOA) 

 
Quarto Duplo / Casal ou Triplo = R$ 1.899,00  

 
Entrada no ato da reserva (boleto) - R$ 600,00  
Parcela no dia do embarque na expedição (em espécie) - R$ 600,00  
Restante parcelado em 3x (nos cartões Visa ou Master) no dia do embarque na expedição. 
 
 
Valores à vista (POR PESSOA) 
 

Quarto Duplo / Casal ou Triplo = R$ 1.799,00  
 
Entrada no ato da reserva (boleto) - R$ 1.000,00  
Restante no dia do embarque na expedição (em espécie) 
 
 
Passageiros INDIVIDUAIS: serão acomodados em quarto compartilhado (até 3 pessoas). Não há opção de quarto 
INDIVIDUAL. 
 
Crianças: somente acima de 8 anos. Tarifa integral. 
 
 
Política de cancelamento: 
 
Devolução nos seguintes percentuais em relação ao valor pago:  

- 90% até 31 dias do início da viagem; 
- 50% de 21 a 30 dias do início da viagem; 
- 0%a menos de 20 dias do início da viagem. 

Não há opção de alteração de data de viagem após a compra. 
 
  



 
 

Entenda o conceito do Safári Fotográfico 
 
“Bem vindo ao Coração do Brasil” - A região do Cantão é um dos locais mais remotos do Brasil, um lugar único onde é 
possível observar o Cerrado, Amazônia e Pantanal dividindo o mesmo espaço. Justamente por ser uma área de transição, a 
biodiversidade é riquíssima, ainda mais com a ajuda do Rio Araguaia, que carrega todo tipo de material biológico às florestas 
das suas margens. 
  
Margens que vão de praias e ilhas desertas a mais de 800 lagos remodelados anualmente pelas águas. Isso porque o Cantão 
pode ser explorado tanto na época de cheia, quando as águas encobrem parte da vegetação e navegamos pela copa das 
árvores, como na seca, abrindo diversas trilhas para exploração de um ecossistema em constante mudança esperando você 
para apresentar surpresas a cada nova visita. 
 
É uma viagem indicada para ecoturistas que querem uma conexão real com a natureza selvagem, vista de perto nessa 
região ainda pouco explorada do Brasil 
 
 
O Roteiro 
 
 
DIA 1  

9:00hs. Saída de Palmas com destino à LAGOA DA CONFUSÃO com duração prevista de 3h30min. de viagem. 
No caminho, faremos uma parada em uma casa de doces e compotas artesanais do Cerrado.  

Depois do check-in no hotel, almoçaremos. Mas um cuidado 
importante que você já pode anotar antes de sair de casa é reservar 
roupas de cores neutras para não chamar atenção dos animais.  

E antes de sacar a câmera, vale notar a vegetação à volta. Passando 
dentre fazendas de gado e lavoura, o cenário junta as florestas densas 
da Amazônia, as áreas alagadas das Florestas de Ipucas* meio as 
fazendas, e os galhos retorcidos do Cerrado. 

14:30hs. Saída para o safári fotográfico pelas fazendas da região, em 
veículo com ar condicionado. A fauna local é riquíssima e, com alguma 
sorte, veremos diversos animais silvestres.  

 

No retorno para a pousada passaremos na LAGOA DA CONFUSÃO, 
com um banho em suas águas cristalinas e um lindo entardecer.  

Visitando a misteriosa pedra de calcário que confunde muitas pessoas 
acreditando na lenda que ela flutuava meio a lagoa. 

19:00hs. Chegada na pousada para jantar e pernoite. 

 

 

 

 



 
 

DIA 2  

8:30hs. Encontro do grupo no café da manhã com as malas prontas para saída rumo à nossa próxima Cidade de 
apoio: Caseara, localizada às margens do RIO DO CÔCO, Rio Araguaia e PARQUE ESTADUAL DO 
CANTÃO.Chegamos por volta das 11:30hs e almoçamos em seguida. 

15:00hs. Seguiremos em barcos para o imponente RIO ARAGUAIA, e suas belíssimas praias e ilhas desertas. 
Onde poderemos realizar um delicioso banho de rio na época da seca e na cheia contemplar as florestas 
alagadas até o entardecer. 

Retorno para a pousada, jantar e um merecido descanso do longo dia. Pernoite. 

 

DIA 3  

Depois do café da manhã, partiremos ainda no amanhecer 
para ver o nascer do sol de dentro do parque. Com as 
lanternas em mãos seguimos embarcados à partir da própria 
pousada até uma bela trilha, que é realizada a pé nos meses 
de seca ou de barco nos meses de cheia. 

Adentraremos na FLORESTA DE TRANSIÇÃO DOS 3 
BIOMAS. Apenas com o som dos primeiros pássaros e da 
mata. Visitaremos a sede do Parque, diversos painéis sobre o 
ecossistema do Cantão que, na saída, você pode ver os 
produtos que usam materiais da região na lojinha de 
artesanato dos moradores locais.   

 

Todas as caminhadas são feitas em terrenos planos com várias 
paradas para descanso. Termos boas fotos e contemplação de 
parte dos 800 lagos que se distribuem pela região e floresta de 
transição.  

Depois do almoço, previsto para as 12:30hs, seguimos caminho 
até Palmas, onde nos despediremos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Locais de Início das Expedições 
 
Buscamos os clientes na data da expedição em qualquer dos hotéis abaixo. Caso faça reserva em outro local favor verificar 
conosco, com antecedência mínima de 10 dias, em qual dos hotéis abaixo deverá aguardar o guia: 
 
 

* 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/ 
 Atlas Hotel (102 Sul) - http://atlas1.redeatlashotel.com.br/  
 Hotel Mac – www.machotel.com.br   
 Ibis Hotel -https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-9014-ibis-palmas/index.shtml 
 Ibis Styles – www.accorhotels.com/pt-br/hotel-B309-ibis-styles-palmas/index.shtml   
 Hotel Fit - http://www.hotelfit.com.br/ 
 Hotel 10 - https://www.hotel10.com.br/pt/unidade/palmas 
 Hotel Araguaia - http://www.hotelaraguaiato.com.br/ 

 
 

Informaçãoimportante sobre chegada em Palmas. 
 
Devido a cancelamento ou atraso de voos, recomendamos chegar em Palmas 01 dia antes da data de início da expedição. 
Veja horários de início e final das expedições no roteiro abaixo. Não é de nossa responsabilidade cancelamento ou atraso de 
voos. Em caso do cliente não estar em Palmas no dia e horário de início da expedição considera-se “no-show” / não 
comparecimento, e aplica-se a política de cancelamento, sem direito a devoluções de valores, ou o cliente deverá contratar 
transporte por sua conta até o local onde a expedição estiver no momento em que chegar. 
 
 
 
  



 
 

Observações IMPORTANTES 

- Cada passageiro só poderá trazer uma bagagem de até 10 kg (mesmo padrão de bagagem permitida no 
interior de aeronaves em voos domésticos) e uma bolsa ou mochila pequena de mão que irá no colo ou pés do 
passageiro durante todo o percurso. Não há opção de compra de espaço para bagagem extra. 
- Poderá haver alteração da ordem de visitação dos atrativos e hospedagens, visando otimizar o roteiro devido 
às condições das estradas e levando em consideração a intenção de evitarmos o encontro com outras 
expedições durante os passeios. 
- 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, 
etc) e, em especial. Ficará a critério do guia responsável pela expedição eventual cancelamento, sendo que 
nesse caso será realizada a substituição pela visitação de outro atrativo, a realização de alguma atividade extra. 
- As expedições ocorrem em grupos com até 18 pessoas em veículos com ar condicionado 
- Não existem restaurantes vegetarianos/veganos ou com cardápio para dietas especiais no Cantão. 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 garantimos alimentação variada e corretamente adaptada à dietas específicas. Nesses casos nossos 
clientes devem trazer consigo alimentos prontos de acordo com suas necessidades. No caso de alérgicos 
infelizmente não há opções de preparo.  
- Em caso de necessidade de retorno antecipado para Palmas, por parte do cliente, não há devolução de valores 
e é cobrada uma taxa do transfer de R$ 700,00 para até 4 pessoas no veículo. 
 
 
 
Qualquer dúvida ficamos à disposição! 
 
Saudações! 
 

 
 

 


