
Roteiro

Vão das Almas

04 dias
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Itinerário 
Dia 1:  Alto Paraiso - GO
Dia 2: Funil do Paranã x Vão de Almas
Dia 3:  Vão de Almas 
Dia 4: Vão de Almas x Teresina de Goiás

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



Vão das Almas

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

DIA 01 Alto Paraiso - GO



DIA 02 Funil do Paranã x Vão de Almas

Após café da manhã , deslocamento até a comunidade do Funil do Paranã, onde iniciaremos a
trilha de 15km até a comunidade do Vão de Almas. No caminho passaremos por vales e
montanhas exuberantes com observação da fauna e flora, com previsão de chegada na casa
do anfitrião até o fim do dia, onde iremos jantar, tomar banho de rio e ouvir os causos do Seu
Albertino - um raizeiro de mais de 80 anos e um dos moradores mais antigos da Comunidade. 

Pernoite: Terreiro de Seu Albertino

Vão das Almas



Café da manhã, seguido pela trilha de 10km ate a casa da Dona Deusa, Kalunga e mãe que
trabalha com produtos locais e naturais. Parada no Festejo, local considerado sagrado pelas
famílias da região. Uma vez por ano os moradores e parentes que vivem em outras regiões se
reúnem para compartilhar e manter viva a tradição, com muita música e danças. Próximo ao
pouso teremos banho de rio, e janta. 

Pernoite: Terreiro de Deusinha

DIA 03 Vão de AlmasVão das Almas



Vão das Almas

Café da manhã junto com os primeiros raios de sol. Bem cedo já estaremos na trilha para o
ultimo dia da travessia. Logo no início teremos um banho no rio Pedra preta, seguido para uma
visita ao Dimas (10km), sanfoneiro e conhecedor da cultura local, almoçaremos no local e
partiremos para o encontro do carro de apoio. Deslocamento 4x4 até o asfalto em direção a
Teresina de Goiás.

DIA 04 Vão de Almas x Teresina de Goiás
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Reserva de 881 + 2.190,00 
Total: 3071,00 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

1 noite em suíte privada com café da manhã em 
Alto Paraiso GO
2 noites em camping Kalunga
Alimentação integral (café da manhã, lanche de 
trilha e jantar quente)
Barraca duplas para pernoite
Guia líder Montanero - Guia Kalunga - Guia de 
Apoio - Guia motorista
Local para banho no final da expedição
Transporte 4x4 no Território Kalunga
Seguro contra acidentes pessoais

Não estão incluídos

Transporte até Brasília
Despesas de hospedagem extra
Jantar da noite de véspera em Alto Paraiso


