
 
     Chapada dos Veadeiros Tour 

Cultura, história e belezas naturais. 
 

Abençoada por Deus, a Chapada dos Veadeiros encanta por suas belezas naturais e 
enormes paredões rochosos, conhecida como Berço das Águas ela abriga a maior 

porção de cerrado contínuo do mundo.  
Descanso, paz, natureza e esoterismo tudo isso em um só lugar. 

 
1°  dia – 23 de Novembro de 2018 
17h00   Saída de Brasília. 
20h00  Chegada em Alto Paraíso. 
Boas vindas da pousada (à definir). Chegada e check in. 
Noite Livre -  Sugestão: Passeio pela centro da cidade, curta a noite em 
seus bistrôs e restaurantes com música ao vivo. 
 

 



 2°  dia - 24 de Novembro de 2018 
Café da manhã reforçado na pousada. 
Visita a Fazenda São Bento. Conheça as suas três belas cachoeiras de 
beleza surreal: Almécegas I,  Almécegas II e São Bento. 
Relaxe, medite e se encante. 
 

 
*Atividade opcional: Tirolesa Vôo do Gavião ( ingresso adquirido no local, não incluso 
na entrada da cachoeira). 
15h00 regresso para a pousada. 
 
 
3°  dia - 25 de Novembro de 2018 
07h00   Café da manhã e saída da pousada para passeio ao Vale da Lua ou 
Poço encantado ( a programação será definida conforme clima, entrada no 
atrativo não inclusa). 
Banho de cachoeira, trilhas e muito mais! 
12h00  Retorno para Brasília 
13h00 Almoço em um restaurante na estrada. 
15h00  Chegada em Brasília. 
 

 
 



Valores e mais informações 
 
DUPLO 
À vista                                                                       Cartão de crédito 
R$ 525,00   entrada ( reserva)                             
         +                                                  OU               2 x  de R$ 861,20  sem juros 
R$ 1.051,00  até 13/11/2018 
 
TRIPLO 
À vista                                                                       Cartão de crédito 
R$ 505,00   entrada ( reserva)                             
         +                                                  OU               2 x  de R$ 828,04  sem juros 
R$ 1.011,00  até 13/11/2018 
 
Valor dos impostos: 15% sob os valores 
 
Inclui:  
 02 diárias de hospedagem Standart ( suíte com TV, ar-

condicionado, frigobar) com café da manhã; 
 Guia credenciado a cada 10 participantes; 
 Coordenador de viagem acompanhando o grupo desde Brasília; 
 Ingressos dos atrativos 
 Seguro viagem aventura para o dia 24/11/18. 
 Lanche na Trilha para o dia 24/11/18. 
 Transporte executivo ( van equipada com poltronas reclináveis, ar 

condicionado, TV, DVD) 
 Traslado Brasília-DF/ Alto Paraíso-GO/ Brasília-DF 

 

IMPORTANTE: 
RESERVAS DAS POUSADAS ATÉ 14/11/2018 
EXCURSÕES SAIRÃO COM NO MÍNIMO 10 PESSOAS POR VAN 


