
 

 

Resumo das Expedições 
- JALAPÃO com LAGOA DO JAPONÊS  

- JALAPÃO + LAGOA DO JAPONÊS e TAQUARUÇÚ 

 

            Dias Saídas 
de 

Palmas 

A partir 
R$ 

Locais Visitados Grau de 
dificuldade 

Características da 
expedição 

 

JALAPÃO 
EXPRESSO 

 
JALAPÃO + 

Lagoa do Japonês 

4 
dias 

Terça  1.999,00 
por 

pessoa 
 

*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 
 
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) 
 

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

Visita aos principais 
atrativos do Jalapão e à 
Lagoa do Japonês, 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 
 
 
 
 

 

ROTA DOS 
FERVEDOUROS 

 
JALAPÃO +  

Lagoa do Japonês 

5 
dias 

Quarta e  
Sábado 

 2.399,00 
por 

pessoa 
 

*Lagoa do Japonês 
*Pedra Furada 
*Prainha do Rio Novo 
*Cachoeira da Velha 
*Dunas e Lagoa das Dunas 
*Cachoeira da Formiga 
*Fervedouro do Ceiça 
*Fervedouro Macaúbas 
*Fervedouro Bela Vista 
*Fervedouro do Alecrim 
*Comunidade Quilombola 
*Morro da Catedral  
*Fervedouro Rio Sono 
*Fervedouro Buritis 
 
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) 
 

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

Visita aos principais 
atrativos do Jalapão e à 
Lagoa do Japonês, nas 
Serras Gerais. 
 
Transporte em SUVs 

Toyota Sw4 

 
Comparando com 
JALAPÃO EXPRESSO, 
possui 2 noites em 
Mateiros, possibilitando 
conhecer mais 3 
fervedouros e fazer 
passeios com mais tempo 
durante esses 2 dias. 
 
GoPro e Dome 
disponíveis para foto 
subaquática na Cachoeira 
do Formiga  
e Fervedouro 
 
 

 

EXPEDIÇÃO MAIS 
VENDIDA! 

 
JALAPÃO  

COMPLETÃO 
 

JALAPÃO +  
Lagoa do Japonês 

e Taquaruçú 
 

6 
dias 

Quarta e  
Sábado 

 2.799,00 
por 

pessoa 
 
 

*Lagoa do Japonês 
*Pedra Furada 
*Prainha do Rio Novo 
*Cachoeira da Velha 
*Dunas e Lagoa das Dunas 
*Cachoeira da Formiga 
*Fervedouro do Ceiça 
*Fervedouro Macaúbas 
*Fervedouro Bela Vista 
*Fervedouro do Alecrim 
*Comunidade Quilombola 
*Morro da Catedral  
*Fervedouro Rio Sono 
*Fervedouro Buritis 
*Cachoeira da Roncadeira 
*Cachoeira do Escorrega 
Macaco 
*Cachoeira da Arara 
 
EXCLUSIVIDADES 
*Poços Encantados do 
Formiga 
*Banho noturno no 
Fervedouro Bela Vista 
*Banho noturno nos Poços 
Encantados do Formiga 
 
OPCIONAIS 
*Tirolesa em Taquaruçú (a 
maior da região norte do 
Brasil 
*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) 

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

Visita aos principais 
atrativos do Jalapão, à 
Lagoa do Japonês, nas 
Serras Gerais e às 
cachoeiras de Taquaruçú 
 
Transporte em SUVs 

Toyota Sw4 

 
Em relação à ROTA DOS 
FERVEDOUROS, possui 
1 dia em Taquaruçú, 
possibilitando ir em 
mais 3 cachoeiras a 
atividade opcional de 
experimentar a sensação 
de descer maior tirolesa 
do norte do país 
 
GoPro e Dome 
disponíveis para foto 
subaquática na Cachoeira 
do Formiga  
e Fervedouro 
 
 
 
 

 

 


