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chapada 
diamantina 

3 noites



Saída de Salvador às 09:00 em direção a cidade de Lençóis, na
Chapada Diamantina. Faremos uma parada para almoço na
cidade de Itaberaba às 13:00. Após alimentação, seguiremos
viagem com previsão de chegadas às 16:00. Em Lençóis nos
acomodaremos na pousada para em seguida realizarmos um breve
city tour na cidade. Caminharemos pelas ruas conhecendo sua
história, casario histórico e peculiaridades da Chapada. Finalizado
o City Tour, retornaremos para a pousada.
A noite será livre para você curtir a noite da bela cidade de
Lençóis.

4 dias

1° dia - quinta

lençóis, palmeiras e
iraquara



Café da manhã às 07:00. Saída de Lençóis às 07:50 em direção à
Cachoeira do Mosquito. Com 70m de altura, é uma das  cachoeiras
mais incríveis da região. Às 11:00 seguiremos para o Morro do Pai
Inácio, um dos cartões postais da Chapada Diamantina. Com um
visual deslumbrante, você poderá admirar as formações montanhosas
da Chapada Diamantina que impressiona pela beleza.
Após contemplação no Morro do Pai Inácio seguiremos para almoço
no balneário do Rio Mucugezinho. Já alimentados, seguiremos trilha
até o Poço do Diabo. A cachoeira apresenta uma beleza particular
em 20 metros de queda d'água, com muita história para nos contar. 
Por volta das 16:00 / 16:30 voltaremos para a cidade de Lençóis. A
noite será livre para você curtir a cidade.

4 dias

2° dia - sexta

lençóis, palmeiras e
iraquara

O Horário e local do almoço poderá ser alterado em
virtude de restrições oriundos da pandemia e
dinâmica dos viajantes.



Café da manhã às 07:00. Saída de Lençóis às 07:50 para
conhecermos a bela Gruta da Lapa Doce. Faremos uma travessia por
dentro da gruta de aproximadamente 1km em uma experiência
inesquecível. Em seguida iremos para a fazenda Pratinha para
conhecermos um dos lugares mais incríveis da Chapada Diamantina.
Você poderá desfrutar da fazenda como desejar. Diversas atividades
OPCIONAIS são oferecidas, tais como: flutuação na Gruta da
Pratinha (R$ 60,00), fotos subaquáticas (R$ 90,00 para duas pessoas),
tirolesa (R$ 20,00), dentre outras. 
Às 14:30 nos reuniremos na portaria da fazenda para seguirmos em
direção a Gruta Azul. É nesse momento que o raio solar cria a magia
do azul na Gruta, que encanta os olhares dos visitantes. Às 17:00
retornaremos para a cidade Lençóis. A noite será livre. 

4 dias lençóis, palmeiras e
iraquara

3° dia - sábado



Café da manhã às 07:00. Saída de Lençóis às 10:00 em direção a
cidade de Salvador. Pararemos na cidade de Itaberaba às 12:00 para
almoço. Às 13:00 continuaremos viagem, com previsão de chegada a
Salvador às 18:00. 

4 dias lençóis, palmeiras e
iraquara

4° dia - domingo

desafios do roteiro:
Descidas e subidas durante as trilhas;
Subida no Morro do Pai Inácio;
Tempo de viagem entre Salvador e Lençóis;
Entrar nas Grutas da Lapa Doce e Pratinha;
Nível de esforço: leve



4 dias

O QUÊ INCLUI: 

lençóis, palmeiras e
iraquara

O QUÊ levar: 
Água mineral, lanches leves, tênis ou bota confortável, roupa de
banho, protetor solar, repelente, boné, camisa UV, remédio de
rotina de uso pessoal, roupa para frio a noite (17 graus).

transfer em carro (GOL ou similar) aeroporto SSA/Chapada
Diamantina/aeroporto SSA;
transfer para visitação dos atrativos na Chapada Diamantina;
hospedagem na cidade de Lençóis com café da manhã;
visita aos seguintes atrativos: Cachoeira do Mosquito, Morro do Pai
Inácio, Poço do Diabo, Gruta da Lapa Doce, Fazenda Pratinha e
Gruta Azul;
taxas de acesso/preservação ambiental dos atrativos;
seguro viagem;
fotografia digital;

acompanhamento da equipe Viver Turismo;
durante as trilhas, acompanhamento de guia local.



4 dias

Valor para grupos de 4 pessoas - 10x de R$ 158,00 por pessoa.
Valor para grupos de 3 pessoas - 10x de R$ 183,50 por pessoa.
Valor para grupos de 2 pessoas - 10x de R$ 248,50 por pessoa.

valores:

lençóis, palmeiras e
iraquara

observações importantes:
O roteiro pode ser modificado por questões climáticas, de acesso,
restrições ligados a COVID ou por segurança do viajante.
O transporte ocorrerá em veículos de passeio para até 4 pessoas
(GOL ou similar)
O visitante deverá utilizar bagagem de mão de até 10kg ou
mochila. Malas grandes não são permitidas por não caberem no
veículo de deslocamento durante o roteiro.
Não estão incluídos no pacote almoço, jantar, despesas pessoais,
atividades opcionais da fazenda pratinha (flutuação, tirolesa, fotos
subaquáticas, pedalinho, etc)

Valor para 1 pessoa - R$ 10x de R$ 426,50.
Desconto para pgt° via pix/depósito/transferência
bancária.


