
Roteiro

Lado B
Chapada dos veadeiros

04 dias



d

Itinerário 
Dia 1:  Travessia Sete Quedas
Dia 2: Sete Quedas x Toca do Guara
Dia 3:  Aquatrekking x Rafting
Dia 4: Complexo do Macacão

Duração: 4 dias
Atividade principal: Contato com bioma Cerrado, passeios e caminhadas. 
Tipo de transporte: Veículos 4x4
Local de saída / Local de retorno: Brasília/Alto Paraíso
Refeições: Alimentação integral 
Hospedagem: Hostel



Chapada 
dos Veadeiros

Deslocamento de aproximadamente 3 horas do Aeroporto de Brasília até a cidade de Alto Paraíso. 
Pernoite: Acomodação em suíte de pousada. Jantar não incluso.

Véspera Alto Paraiso - GO

DIA 01 Travessia Sete Quedas

Após o café da manhã iremos nos deslocar em veículo 4x4 a entrada do Parque Nacional. Passare-
mos pela vastidão do cerrado visitando o Cânion 1, acompanhado o Rio Preto.
Seguiremos pela trilha histórica Fiandeiras até chegarmos ao nosso acampamento base as marges 
da Sete Quedas. 

Pernoite:Camping Selvagem
Barraca e jantar



DIA 02 Sete Quedas x Toca do Guara 

Antes de finalizarmos a travessia dentro do território do parque, vamos desfrutar de um farto
café da manhã. Serão 3km de subida antes de atravessarmos jardins de sempre-vivas e de
outras espécies abundantes que estão abrigadas no Cerrado. Seguindo com um dos visuais
mais incríveis da Chapada dos Veadeiros, chegaremos ao encontro com o carro de apoio que
nos levará a experimentar a tradicional matula do Waldomiro. 

Pernoite: Toca do Guará 

Jantar em chales ecológicos privilegiados pela vista da Serra do Segredo e assinados pelo ar-
quiteto Marcos Pitombo. 

Chapada 
dos Veadeiros



Após o café da manhã, caminharemos em uma trilha curta rumo ao leito do rio São Miguel. Por 1 ou 
2 horas vamos descer por dentro de seus cânions, seja pela água ou por escalaminhada em suas 
curiosas formações rochosas. Depois de um rápido almoço partiremos para nossa aventura pelos 
cânions do tocantinzinho, um roteiro seguro de 2 horas de rafting por suas corredeiras. Na saída 
faremos uma parada na quase sempre pacata Vila de São Jorge para jantar.

Pernoite: Toca do Guará

DIA 03 Aquatrekking x RaftingChapada 
dos Veadeiros



Chapada 
dos Veadeiros

Após o café da manhã seguiremos na estrada sentido Alto Paraíso e Brasília. Serão 55km de
asfalto e 45km de estrada de terra acessível apenas por veículos traçados para chegar ao início
da trilha, que nos leva a um complexo muito pouco visitado. Serão cânions e sequências de
cachoeiras com impressionantes quedas, seus enormes lajeados, praias, piscinas para banho e a
oportunidade de praticar psicobloc - onde poderemos brincar de subir as rochas em seguida nos
jogando nas águas profundas do cânion. Retorno para Brasília depois do almoço e banho.

Pernoite: Camping

DIA 04 Complexo do Macacão
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Reserva de R$ 1358,00 + 3.390,00 
Total : R$ 4.748 por pessoa

Vai Nessa -Serviços de vagem e Experiências

Banco Santander
Ag 0816
Cc 13001012-1
CNPJ: 30.430.644/0001-80

Valores

Os valores incluem

Kit trilha para todos os dias.
Equipamentos de segurança.
Guias Especializados.
Transporte 4x4 exclusivo durante todo o roteiro.
Equipamento completo para camping selvagem.
Seguro contra acidentes pessoais

Não estão incluídos

Transporte até Brasília.
Jantar na noite de véspera em Alto Paraíso.
Jantar na Vila de São Jorge.
Equipamentos não mencionados no roteiro.


