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EXPERIÊNCIA
SENSORIAL

CHAPADA DOS
VEADEIROS



Saída do aeroporto de Salvador às 05:25, em direção ao aeroporto
de Brasília, com previsão de chegada às 07:25. Após chegada,
iremos tomar café da manhã em uma padaria da cidade (por conta
do viajante).
Após café, seguiremos para a cidade de Alto Paraíso de Goiás, na
Chapada dos Veadeiros. Deveremos chegar na pousada próximo das
12:00. Nos acomodaremos e iremos para o almoço na própria cidade
de Alto Paraíso de Goiás.
Em seguida iremos ao Santuário Raizama, um dos belos lugares da
Chapada dos Veadeiros com uma energia incrível. Conhecemos a
cachoeira e os cânions que são formadas pelas águas da região.
Após visitação à cachoeira Raizama seguiremos para uma
experiência relaxante: mergulharemos nas águas termais da
Chapada, aguçando o tato com as águas quentinhas. Por volta das
19:30 / 20:00 retornaremos a cidade de Alto Paraíso de Goiás para
jantar e descanso.

4 dias

1° dia - 19/05/2021
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Sairemos da pousada às 06:00 da manhã para visitação a incrível
Cachoeira Santa Bárbara. De águas azuis e cristalinas, a cachoeira
encantará nossa visão em mais uma experiência sensorial. Um banho
espera por você nesse paraíso. Durante o dia ainda conheceremos a
Cachoeira Barbarazinha e a Cachoeira da Capivara, duas beldades
do Cerrado Brasileiro também de águas cristalinas.
Almoçaremos no quilombo Kalunga, que apresenta uma das comidas
mais deliciosas da Chapada dos Veadeiros. O olfato será aguçado
com o cheio da culinária do quilombo.
Após visitação das cachoeiras, retornaremos a cidade de Alto
Paraíso de Goiás. Mas antes conheceremos o Paralelo 14: importante
aérea de avistamento de óvnis da região. Você sentirá a energia
desse lugar, que está em alinhamento com Machu Pichu, no Peru.

OBS: Os viajantes tomarão café no quilombo Kalunga (por conta do
viajante)

4 dias

2° dia - 20/05/2021
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Nosso café da manhã começa às 07:00. Sairemos da pousada às
08:00 para conhecermos a bela Cachoeira da Muralha e a incrível
Catarata dos Couros, dois tesouros da Chapada dos Veadeiros. 
Imponente, a Catarata dos Couros se destaca por seu tamanho,
volume de água e beleza indescritível. Já a Cachoeira da Muralha
apresenta uma excelente área de banho em um paredão que forma
a queda d'água.
O viajante deverá levar água mineral e lanche para beber e comer
durante o dia, pois o almoço apenas acontecerá ao final do passeio
(por volta das 15:00/16:00).
Após o passeio, seguiremos para Alto Paraíso de Goiás.
Em seguida iremos até a pousada para banho e troca de roupa. Às
17:50 sairemos para uma nova experiência: uma musicoteria na Gota
Kaliandra que marcará o sentido da audição dos nossos viajantes.
Após a experiência, a noite será livre para o viajante curtir os bares e
restaurantes da cidade.

4 dias

3° dia - 21/05/2021
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Nosso café da manhã começa às 07:00. Você terá a manhã livre
para conhecer melhor a cidade de Alto Paraíso de Goiás, comprar
lembrancinhas e conhecer a feira da cidade com produtos locais.
Às 12:00 faremos o check-out na pousada e seguiremos para almoço
na própria cidade de Alto Paraíso.
Às 13:20 sairemos da Chapada dos Veadeiros em direção a Brasília,
onde faremos um breve City Tour para conhecer um pouco da capital
federal. 
Por volta das 17:00 / 18:00 seguiremos para o aeroporto de Brasília,
de onde partirá o nosso voo às 20:40 para Salvador. A nossa
previsão de chegada na capital baiana é as 22:30.

4 dias

4° dia - 22/05/2021
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Transporte aéreo Salvador/Brasília/Salvador;
Uma bagagem despachada de até 23kg;
Hospedagem na cidade de Alto Paraíso de Goiás;
Translado Brasília/Chapada dos Veadeiros/Brasília;
Visitação ao quilombo Kalunga;
Visitação à Cachoeira Barbarazinha e Santa Bárbara;
Visitação à Cachoeira da Capivara;
Visitação ao Paralelo 14;
Visitação à Cachoeira dos Couros;
Musicoterapia a Gota Kaliandra;
Visitação ao Santuário Raizama
Mini City Tour em Brasília;
Seguro viagem;
Acompanhamento de guia;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Fotos e vídeo digitais do roteiro.

4 dias

Pacote inclui:
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Roupa de frio para a noite;
Protetor solar, repelente, camisa UV, boné e tênis para as trilhas;
Garrafa de água mineral para as trilhas e lanches leves;
Medicações de uso pessoal.

OBS: a programação de passeios pode ser alterada em virtude

de restrições ocasionadas pela pandemia da COVID-19.

o que levar:

VALORES:
10x de R$ 217,50 no cartão de crédito = R$ 2.175,00;
R$ 2.070,00 via Pix/Depósito/Transferência bancária,
podendo parcelar até o dia da viagem.

Não são permitidas crianças no roteiro em virtude das
trilhas previstas.
Membros do Viver Clube têm 5% de desconto sobre a
opção de pagamento escolhida.


