
DRONE TRIP1°

PERIENCEE

JALAPÃO - TO

2 a 7 
Dez

Realização:

Drone.Cyrillo



O parque estadual do Jalapão é uma unidade de
conservação brasileira de proteção integral à
natureza localizada na região leste do estado do
Tocantins. O território do parque, com uma área
de 158 970,95 ha, está distribuído pelos municípios
de Mateiros e São Félix do Tocantins. Criado em 12
de janeiro de 2001, Jalapão é o maior parque
estadual do Tocantins. A vegetação no parque é
predominantemente a de cerrado ralo e a de campo
limpo com veredas.Sua posição estratégica possui
continuidade com a área de proteção ambiental do
Jalapão, a estação ecológica Serra Geral do
Tocantins e o parque nacional das Nascentes do Rio
Parnaíba.
A região é considerada a principal atração turística
do estado do Tocantins, sendo que em 2008 foi
gravado um reality show da Rede CBS na região
chamado Survivor: Tocantins. Uma de suas
características é a produção de artesanato de
capim dourado e seda de buriti, que se tornou
principal fonte de renda para as comunidades locais
e tem sido alvo de estudos e ações para garantir seu
uso sustentável, ecológica e economicamente



Pacote de viagem:

Hospedagem com piscina em Palmas no primeiro e último dia, as demais hospedagens
serão dentro dos vilarejos de Mateiros e São Félix. Todas com ar condicionado.
5 cafés da manhã
3 almoços
3 jantares
1 lanche trilha
Passeios de Jipe, Canyon da Sussuapara, Lagoa do Japonês, Pedra Furada, Cachoeira
da Velha, Prainha do Rio Novo, Dunas do Jalapão (contemplação do por do sol),
Fervedouro do Ceiça, Comunidade Quilombola Mumbuca (Berço do artesanato de capim
dourado), Fervedouro do Buriti, Cachoeira do Formiga, Fervedouro Bela Vista,
Fervedouro do Alecrim, Cachoeira da Arará, Morro da Catedral, Morro do Gorgulho.

Bebidas durante as refeições
Refeições não mencionadas
Despesas de Caráter pessoal.
Aéreo: São Paulo X Palmas e Palmas X São Paulo
Trilha da Serra do Espírito Santo, Valor de R$120,00 pago no local

Não incluso



1º dia
13h00 check-in – liberado na Pousada em Palmas/TO

2º dia
Café da manhã
07h00 – Check-out na pousada;
07h20 - Embarque nos Jipes com Destino a Ponte Alta/TO.
             Lagoa do Japones;
Almoço em restaurante;
 Por do Sol – Pedra Furada.
Check-in na Pousada em Ponte Alta
Alimentação: Jantar e noite livre.

3º Dia 
07h30 – Café da Manhã
08h00 - Check-out
08h20 - Saída dos jipes:
             Canyon da Sussuapara
             Cachoeira da Velha;
             Prainha do Rio Novo;
             Dunas do Jalapão (Por do Sol - Proibido Drone)
                       
Check-in na Pousada do Baixim; Mateiro/TO
Jantar e noite livre.
OBS: No dia de passeio não haverá almoço, somente lanche.
 
4º dia
03h30 Saída para trilha da Serra do Espirito Santo (Nascer do Sol.
OPCIONAL VALOR DE R$100,00)
07h30 – Café da Manhã
08h40 Check-out
09h00 – Embarque nos Jipes com Destino a São Felix/TO;                                                                                                                                                                  

5° dia 
07h30 Café da manhã na pousada e Check-out com destino a
Palmas/TO.
08h00 – Saída dos Jipes.    
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Fervedouro do Ceiça; (Proibido drone)
Comunidade Quilombola Mumbuca (berço do artesanato de
Capim Dourado);
Almoço
Fervedouro do Buriti;
Cachoeira do Formiga

Check-in Pousada da Irá
Jantar e noite livre

Fervedouro Bela Vista;
Fervedouro do Alecrim;
Cachoeira da Arará;
Almoço na Cachoeira da Arará
Morro da Catedral;
Morro do Gorgulho.

Jantar e noite livre
21h00 – Check-in no Hotel em Palmas/TO

6° dia 
06h30 Café da manhã
12h00 – Check-out no Hotel de Palmas/TO



Pacote disponível:

P̀olítica de cancelamento
Cancelamento por parte da operadora: Para confirmar a saída deverá haver um mínimo de 4 pessoas, caso não atinja o número a viagem será remarcada, e o cliente pode
escolher ser restituído do valor, ou deixar de crédito para a nova data ou outras viagens. 

Cancelamento e desistência por parte do cliente: O valor em percentual a ser restituído será de: (de acordo com a deliberação normativa nº 161 de 09 de Agosto de 1985,
da EMBRATUR): 90% até 31 dias do início da viagem; 80% de 21 a 30 dias do início da viagem; 0% a menos de 20 dias do início da viagem. O não comparecimento no local
de embarque caracteriza em desistência por parte do Contratante, resultando na aplicação das penalidades previstas acima (15 minutos de tolerância, após essetempo a
viagem segue).

Valor por pessoa

R$286,00
Entrada de R$50,0010X

O Parque Estadual do Jalapão, tem alguns pontos turísticos
que são proibidos os sobre voos com drones, em nosso
roteiro esses pontos estão sinalizados, assim como
filmagens para emissoras de tv e propagandas, pode ser
usado em redes sócias para marketing da pagina

ATENÇÃO

Aéreo a partir de R$697,00 ida e volta por pessoa
(cotação 11/09/2019 não garantimos tarifa)

Contato: Tatiana
(11) 98698-7000


