
Roteiro de Viagem 

JALAPÃO - 20/09 A 25/09/2020 

O Jalapão é um surpreendente e impressionante destino de ecoturismo brasileiro localizado em Tocantins, fica a 200 
quilômetros da capital Palmas. É um oásis das águas em meio à vegetação semiárida, alternando em seu cenário rios, 
cachoeiras e fervedouros, além de dunas, chapadas, serras e portentosas formações rochosas, condições que 
garantem uma fantástica diversidade de animais e plantas. 
A região é considerada a principal atração turística do estado do Tocantins, sendo que em 2008 foi gravado um reality 

show da Rede CBS e em 2017 serviu de cenário para diversas cenas da novela O Outro Lado do Paraíso da Rede Globo. 

1º Dia – 20/09 -PORTO ALEGRE/ PALMAS 

Apresentação às 3:00h no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre para embarque no voo LATAM das 

4:55h com destino a Palmas. Chegada em Palmas e traslado direto para o hotel Castro. Tempo livre para 

almoço (não incluído), às 15:00h city tour em Palmas. 1ª pernoite 

 

2°dia – 21/09 - Morro do Gorgulho, Serra da Catedral, Fervedouro Bela Vista e Fervedouro do Alecrim 

Em horário combinado com o guia saída para o Fervedouro Bela vista, passaremos pela Serra da Catedral e 

Morro do Gorgulho, parade para almoço  na fazenda em Bela vista, em seguida, saída para o Fervedouro do 

Alecrim. Final do dia, check in na Pousada São Félix. Jantar na pousada incluído. Depois livre ou a combiner. 

2ª pernoite. 

 

3ºdia – 22/09 - Fervedouro dos Buritis, Comunidade da Mumbuca, Fervedouro do Rio Sono, Cachoeira da 

Formiga e Dunas. 

Saída da pousada após o café da manhã com destino ao Fervedouro dos Buritis; na sequência partiremos 

com destino a comunidade Mumbuca, berço do artesanato famoso da região: o Capim Dourado; Saída com 

destino ao Fervedouro do Rio Sono - Encontro das Águas - O Fervedouro encontro das Águas é o Fervedouro 

mais forte do Jalapão, tem o encontro dos rios Formiga de águas cristalinas e o Rio Soninho de águas 

escuras. Às 12:30 parada para o almoço e em seguida saída para Cachoeira da Formiga, de águas cristalinas 

e um dos mais belos cartões postais do Jalapão. Após seguiremos para as Dunas.  Final do dia iremos para 

Pousada Bela Vista. Jantar e 3ª pernoite. 

 

4°dia – 23/09 - Visitaremos a Cachoeira do Lajeado, Lagoa do Japonês e Pedra Furada  

Saída de Palmas com destino a Cachoeira do Lajeado.  Após seguiremos para almoço. Em seguida saída para 

Lagoa do Japonês e para Pedra Furada, em seguida sairemos para ponte alta. Final do dia check-in na Pousada 

Águas do Jalapão. Jantar e 4ª pernoite.  

 

5°dia – 24/09 - Visitaremos cânion do Sussuapara, Cachoeira do Evilson e a Cachoeira da Rocandeira 

Após o café da manhã saída para o Canion do Sussuapara, na sequência saída para Cachoeira da Evilson, 

uma das maiores queda d`água da região do Jalapão. Parada para almoço. Após saída para Cachoeira da 

Roncadeira. Após seguiremos para Palmas, check in na pousada. Jantar e 5ª pernoite. 

 

6º Dia – 25/09 – Palmas / Porto Alegre 

Café da manhã e tempo livre. Check out às 13:30h. Em horário a combinar traslado para o aeroporto 

Brigadeiro Lysias Rodrigues em Palmas para embarque no voo LATAM das 19:30 com destino a Porto 

Alegre, chegada prevista para às 01:35h (26/09) 

 
Atenção: os horários e o roteiro poderão sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e as 
condições das estradas locais 
 
 



VALOR DO PACOTE: 

EM APARTAMENTO DUPLO, POR PESSOA:  R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais) 

EM APARTAMENTO INDIVIDUAL: R$ 4.290,00 (quatro mil, duzentos e noventa reais)  

 

FORMAS DE PAGAMENTO:  

A vista: 5% de desconto.  

No prazo:  entrada e saldo em até 09x no cheque ou cartão de crédito 

INCLUSO NO VALOR: 

• Aéreo Porto Alegre/Palmas/Porto Alegre; 

• Receptivo em Palmas; 

• 02 noites de hospedagem em Palmas, com café da manhã 

• City tour em Palmas 

• 03 noites de Hospedagem com café da manhã na região do Jalapão; 

• Refeições: almoço e jantar na região do Jalapão; 

• Água mineral durante os passeios; 

• Taxas de entrada nos atrativos; 

• Seguro viagem; 

• Veículo 4x4; 

• Motorista guia; 

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto; 

NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE: 

• Transporte de ida e volta a Porto Alegre; 

• Refeições em Palmas; 

• Telefonemas; 

• Despesas de caráter pessoal; 

• Itens não mencionados; 

• Bebidas alcoólicas; 

• Bebidas durante as refeições. 

 

Documentação: RG em bom estado (máximo 10 anos de emissão) ou carteira de habilitação 

VOOS PREVISTOS - LATAM: 

Voo Saída Chegada Origem Destino   

3303 
3169 

20 Set 04:55h 
20 Set 08:55h 

20 Set 06:35h 
20 Set 11:15h 

POA - PORTO ALEGRE 
GRU - SAO PAULO 

GRU - SAO PAULO 
PMW - PALMAS 

 

3522 
3304 

25 Set 19:30h 
25 Set 23:50h 

25 Set 21:55h 
26 Set 01:35h 

PMW – PALMAS 
GRU - SAO PAULO 

GRU - SAO PAULO 
POA – PORTO ALEGRE 

 

 

 


