
 

 

ROTEIRO DE VIAGEM 

URUBICI / BOM JARDIM DA SERRA – SC  

1º DIA 29/01/2021 – CIDADE DE ORIGEM / URUBICI. 

Embarques com destino a Urubici. 

 

2º DIA 30/01/2021 – URUBICI – CACHOEIRA RIO DOS BUGRES. 

Chegada e café da manhã extra (incluído), preparação do grupo para iniciarmos nossa atividade. 

Nossa aventura inicia pela troca de transporte, pois faremos um percurso de estrada de chão. Em 

local indicado pelo guia local, iniciaremos a caminha até a cachoeira, serão 11 km ida e volta, pela 

mata nativa da região. A Cachoeira do Rio dos Bugres é uma das mais belas e está entre as maiores 

quedas d'água da serra catarinense. Com 218 metros de altura, suas águas saltam do Campo dos 

Padres entre profundos paredões de pedra rodeados de uma vegetação ainda intocada. Abaixo 

forma-se um lindo poço onde é possível nadar. O percurso de acesso à cachoeira é realizado em 

meio a matas e campos, incluindo travessia de rios, destino ideal para quem gosta de 

aventura. Classificação do percurso moderado. O passeio durará em torno de 6 horas e o almoço 

neste dia será um lunch box (incluído). Final do dia entrada no hotel e livre para descanso. 1º 

pernoite. 

3º DIA 31/01/2021 – URUBICI / BOM JARDIM DA SERRA – CÂNION DO FUNIL 

Em horário combinado, café da manhã e check out do hotel. Faremos viagem até a cidade de Bom 

Jardim para iniciarmos a nossa caminhada pelo Cânion do Funil. Até chegar a beira do Cânion, 

caminhamos pelos belos campos de altitude. O Cânion recebe esse nome por possuir uma formação 

rochosa que insurge do meio do cânion com a semelhança de um gigantesco funil. A grandiosidade e o 

cenário de encher os olhos nos faz sentir pequenos em meio à imensidão de campos, escarpas e 

rochedos. Após a trilha, parada para almoço (incluído- exceto bebidas). Após almoço viagem de retorno. 

 

INCLUÍDO  

Viagem em ônibus leito total; 

Café da manhã extra; 

1 pernoite de hotel com café da manhã; 

Ingresso com guia local para o parque da Cachoeira Rio dos Bugres; 

Ingresso com guia local para o Cânion do Funil; 

Almoço no domingo (exceto bebidas); 

1 lunch box para almoço do sábado. 

 

 

VALOR POR PESSOA 

EM APARTAMENTO DUPLO R$ 990,00 

EM APARTAMENTO TRIPLO R$ 930,00 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

À vista 5% de desconto. 

A prazo em 6x com cartão. 


