JALAPÃO 2018

De 8 a 12 de Agosto
Digno de cenário de novela das oito, Jalapão é ainda um destino pouco explorado e
um dos mais bem preservados do país. Na transição entre cerrado e caatinga, a
região é cercada por belíssimos rios, cachoeiras, dunas douradas e uma vegetação
impressionante. Um verdadeiro oásis!
Em nossos 5 dias de viagem, além de nos aventurar pelas exuberantes cachoeiras da
região e refrescarmos nas águas cristalinas, vamos caminhar pelo Cânion do
Sussuapara, divertirmos juntas em um piquenique, apreciar as belíssimas quedas
d’água e contemplar, do alto das Dunas, um dos mais belos pôr-do-sol do Brasil.
É hora de sairmos do roteiro comum e irmos viver mais esta experiência incrível!
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Roteiro
Observação:

Dia 1 (quarta-feira 08/08)
Visitaremos a Cachoeira da Roncadeira,
Cachoeira escorrega macaco, Cachoeira
do Evilson e a cidade de Ponte Alta.
Opcional 1: Tirolesa no Taquaraçu,
sendo a segunda maior tirolesa do
Brasil e a primeira da região Norte.
Valor: R$100,00

3000

metros

de

caminhada de ida e volta. Temos como
opcional Rapel. Opcional: R$100,00
- 11 hrs: Saída com destino a Cachoeira
do Evilson.
- 12 hrs: Parada para o almoço;
- 13hrs: Cachoeira do Evilson
- 15:30min: Saída com destino a cidade
de Ponte Alta - TO;
- 17:30 min: Chegada em Ponte Alta

Opcional 2: Temos como opcional
Rapel. Valor: R$100,00

Checkin na Pousada Águas do Jalapão;
- 19:30 min: Jantar e Pernoite.

Cronograma de horários:
- 08 hrs: Saída de Palmas com destino à

Dia 2 (quinta-feira 09/08)

Taquaraçu mais conhecido como vale

Visitaremos Cachoeira da Fumaça,

das Águas, pela grande quantidade de

Cachoeira do Soninho e Pedra Furada.

Cachoeiras e paisagens exuberantes.
- 09 hrs: chegada na Cachoeira da
Roncadeira e escorrega macaco
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Dia 3 (sexta-feira 10/08)

Cronograma de horários:
- 08hrs: Saída da Pousada com destino
Cachoeira da Fumaça;

Visitaremos o Cânion do Sussuapara,

10hrs: Chegada na Cachoeira da

Cachoeira da Velha, Praia do Rio Novo,

Fumaça;

Dunas e Mateiros.

- 12hrs: Pausa para um piquenique na
beira do Rio Balsas contendo água

Cronograma de horários:

gelada, suco, frutas, barra de cereais,

- 07:30 hrs: Saída com destino ao

sanduíche e chocolates;

Cânion do Sussuapara;

- 13hrs: Saída com destino a Cachoeira

- 08 hrs: Chegada ao Cânion;

do Soninho;

- 08:40 min: Saída com destino a

- 14hrs: Chegada na Cachoeira do

Cachoeira da Velha;

Soninho, onde será apreciada uma bela

- 11 hrs: Chegada na Cachoeira da

queda d`água, após banho no Rio

Velha;

Soninho;

- 12hrs: Saída com destino à Praia do Rio

- 15:30 min: Saída com destino a Pedra

Novo, onde faremos um piquenique

Furada onde será contemplado um

com água gelada, suco, frutas, Barra de

inesquecível pôr do sol;

cereais e sanduíche;

- 17hrs: Chegada na Pedra Furada;

- 14 hrs: Saída com destino as Dunas;

- 18hrs: Retorno para Pousada;

- 17h30 min horas Saída com destino às

- 19:30 min: Jantar e Pernoite.

Dunas onde será contemplado um dos
mais belos pôr do sol do Brasil.
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- 18:30 min: Saída com destino a

Buritis;

Mateiros;

09:30 min: Saída com destino à

- 19:30 min: Chegada em Mateiros

comunidade

jantar e Checkin na Pousada Santa

artesanato mais famoso da região o

Helena.

Capim Dourado;

Mumbuca,

berço

da

11:00 hrs: Saída com destino ao
Fervedouro do Buritizinho;
Dia 4 (sábado 11/08)

12:30 min: Refeição no Fervedouro do
Buritizinho com comidas típicas da

Visitaremos o Fervedouro dos Buritis,

região;

Comunidade Mumbuca, Fervedouro do

14 hrs: Saída com destino a Cachoeira

Buritizinho, Cachoeira da Formiga e

da Formiga de águas cristalinas e um

Fervedouro do Encontro das Águas.

dos cartões portais do Jalapão;
15:30 min: Saída para o Fervedouro do

Opcional: Neste dia temos opcional a

encontro das águas;

subida da Serra Espírito Santo para

17 hrs: Retorno para Pousada;

assistir o nascer do sol. Valor: R$80,00

19:30 min: Jantar e Pernoite.

Cronograma de horários:
- 08 hrs: Saída da Pousada com destino
ao Fervedouro dos Buritis;
08:40 min: Chegada ao Fervedouro dos
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DIA 5 (12/08/2018)
Atenção: os horários e o roteiro
Visitaremos o Fervedouro do Bela Vista,

poderão sofrer alterações de acordo

Serra da Catedral e Morro do Gorgulho.

com as condições climáticas e as
condições das estradas locais.

Opcional: Neste dia temos opcional de
Rafting nível II no Rio Sono,10 km de
Rio. Valor: R$ 200,00
Cronograma de horários:
- 08 hrs: Saída com destino ao
Fervedouro Bela Vista;
- 10:30 min: Chegada ao Fervedouro;
- 11:30 min: Refeição na Fazenda Bela
Vista;
- 13 hrs: Saída para Palmas, onde
passaremos pela Serra da Catedral e
Morro do Gorgulho;
- 19 hrs: Chegada em Palmas.
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O que está incluído?
- Acompanhante Woman Trip do início ao fim da viagem
- Hospedagem em Duplos
- Café da Manhã, Almoço e Jantar
- Transfer (Aeroporto - Hotel - Aeroporto)
- Seguro Viagem
- Tours e tickets de entrada
- Guias em Português
- Veículo 4x4 e motorista
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E o que NÃO está incluído?
- Aéreo Nacional
- Hospedagem em Palmas
- Demais refeições e atividades não especificadas. Gastos pessoais, como chamadas
telefônicas, serviços de lavanderia, mini bar, etc.
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Valor:
R$ 2.950,00 a vista
R$ 3.245,00 parcelado
Forma de Pagamento
Não queremos que nenhuma mulher deixe de viajar por falta de condições econômicas. Para nós,
viajar é mais que um luxo, é uma necessidade! Por isso, oferecemos diferentes preços e formas de
pagamento. Pode parcelar? Pode! Pode ser no boleto? Pode! O quenão pode é deixar de viver essa
experiência única e em companhia de pessoas do bem e de alto astral!
Funciona assim o pagamento do seu pacote:
Pré-Reserva
Uma vez que você decidiu se unir ao grupo e embarcar nessa aventura conosco, basta realizar a
pré-reserva realizando o pagamento de R$300,00 para garantirmos a sua vaga (boleto,
transferência ou cartão de crédito). Esse valor será descontado do valor total do pacote e caso o
grupo não seja formado você receberá o reembolso total desse valor.
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Reserva | Formação Do Grupo
Tão logo seja alcançado o número mínimo de pessoas, você será avisada para realizar o restante do
pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis. Você primeiramente pagará uma entrada de 30% do valor
da viagem (boleto bancário, cartão de crédito, depósito ou transferência bancária) e poderá parcelar
o valor restante.
Você pode escolher pagar este valor residual à vista, por meio de depósito ou transferência bancária,
parcelar no boleto ou em até 12x no cartão de crédito. Sendo que, no caso de parcelamento bancário,
tudo deverá estar quitado até 25 dias antes do início da viagem.
O Grupo
O grupo em que viajamos é composto por 6 a 10 mulheres e é bem heterogêneo. Temos viajantes de
20 e até mesmo acima dos 60 anos. Porém, um traço em comum pode ser visto no grupo: a
flexibilidade de mente. São pessoas de bem com a vida e dispostas a experimentar uma viagem
inesquecível.
Tem dúvidas? Manda um email pra gente (viagens@womantrip.com) ou um Whatsapp para +55
31 9 8825-0118
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