
 
 

 
JALAPÃO - EXPRESSO 
EXPEDIÇÃO JALAPÃO 04 DIAS / 03 NOITES  
  
  
Saídas de Palmas-TO todas as Terças (exceto semanas de feriados) 

 
Incluso:  
  

 Hospedagem NAS MELHORES OPÇÕES DE POUSADAS DO JALAPÃO:  
  
Embora o Jalapão seja um destino extremamente simples e rústico, ficamos nas MELHORES POUSADAS 
disponíveis em cada localidade, todas com banheiro privativo, chuveiro quente, tv e ar condicionado split. Wi-fi 
não é algo garantido, devido às condições precárias da rede na região. 
  
- Em Ponte Alta: www.aguasdojalapao.com.br/  
  
- Em Mateiros: www.facebook.com/pousadabeiradamata/, ou similar 
 
- Em São Félix do Tocantins  www.facebook.com/fervedourobelavista/  
  
   

 Taxas de entradas dos atrativos listados no roteiro  
 Alimentação durante a estadia no Jalapão (café-da-manhã, almoço e jantar, 

exceto bebidas)  Para dietas especiais favor consultar condições em “Observações” 
 Serviço de bordo no veículo, com água, lanchinhos, frutas e bebidas não 

alcoólicas.  Para dietas especiais favor consultar condições em “Observações” 
 Transporte a partir do seu hotel em Palmas-TO, em veículos 4x4, com ar 

condicionado (Sw4 ou Pajero 7 lugares), revisados semanalmente e preparados 
para o terreno off-road. Para os passeios no Distrito de Taquaruçú poderão ser utilizados veículos 
com maior capacidade de passageiros, assim como em eventual substituição de veículos que apresentem 
defeitos durante a expedição. 

  
 

Não incluso:  
  

 Gastos pessoais, como frigobar, sorvetes, artesanatos e ligações  
 Passeios opcionais descritos no roteiro.  
 Bebidas  
 Hospedagens e alimentação em Palmas  
 Qualquer item não listado no item “Incluso”  

  
  
 
 

  



 
 

Valores parcelado (POR PESSOA) 
 

Quarto Duplo / Casal ou Triplo = R$ 2.099,00  
Quarto Solteiro = R$ 2.399,00  

 
Entrada no ato da reserva (boleto) - R$ 650,00  
Parcela no dia do embarque na expedição (em espécie) - R$ 650,00  
Restante parcelado em 3x (nos cartões Visa ou Master) no dia do embarque na expedição. 
 
 
Valores à vista (POR PESSOA) 
 

Quarto Duplo / Casal ou Triplo = R$ 1.999,00  
Quarto Solteiro = R$ 2.299,00  

 
Entrada no ato da reserva (boleto) - R$ 1.000,00  
Restante no dia do embarque na expedição (em espécie)   
 
 
Passageiros INDIVIDUAIS:  
Temos opção de fazer a sua reserva inicial em “quarto individual” e anotar que você aceita alterar para “quarto 
compartilhado”, caso surjam outros passageiros querendo o mesmo. Se após você comprar seu pacote 
individual encontrarmos mais clientes (mesmo sexo) pra dividir o quarto (até 3 pessoas por quarto), sua tarifa 
é alterada para valores de quarto “Triplo”. Se não encontrarmos outros clientes os valores permanecem os da 
tarifa de quarto “Solteiro”. 
 
Crianças: somente acima de 8 anos. Tarifa integral. 
 
 
Política de cancelamento:  
 
Devolução nos seguintes percentuais em relação ao valor pago:  

- 90% até 31 dias do início da viagem; 
- 50% de 21 a 30 dias do início da viagem; 
- 0%  a menos de 20 dias do início da viagem. 

Não há opção de alteração de data de viagem após a compra. 
 
 
 

 
 

  
  



 
 

Locais de Início das Expedições  
  
Buscamos os clientes na data da expedição em qualquer dos hotéis abaixo. Caso faça reserva em outro 
local favor verificar conosco, com antecedência mínima de 10 dias, o ponto de encontro 
  

 Atlas Hotel (102 Sul) - http://atlas1.redeatlashotel.com.br/  
 Pousada dos Girassóis - http://www.pousadadosgirassois.com.br  
 Hotel Mac – www.machotel.com.br   
 Ibis Hotel – www.accorhotels.com/pt-br/hotel-B309-ibis-styles-palmas/index.shtml   
 Hotel Girassol Plaza - https://www.hotelgirassolplaza.com.br/index.php/pt/  
 Select Hotel – https://www.selecthotelpalmas.com/  
 Hotel Fit - http://www.hotelfit.com.br/  
 Hotel Roma - https://www.hotelroma-to.com.br/  
 Hotel 10 - https://www.hotel10.com.br/pt/unidade/palmas  

 

  
Notas importantes  
  
Devido à cancelamento ou atraso de vôos, recomendamos chegar em Palmas 01 dia antes da data de início 
da expedição e retornar à sua cidade de origem 01 dia após data de término da expedição. Veja horários de 
início e final das expedições no roteiro abaixo. Não é de  nossa responsabilidade cancelamento ou atraso 
de vôos.  
  

  
  
O Roteiro 
 
 
DIA 1  
  
8:00hs. Saída de Palmas com chegada às 9:30hs no MIRANTE DA RONCADEIRA para visita à 
CACHOEIRA DA RONCADEIRA (70 metros) e CACHOEIRA DO ESCORREGA MACACO (55 
metros), no DISTRITO DE TAQUARUÇÚ. (Trilha de 1.600 mts. Banho de cachoeira no final da 
trilha) 
 
14:30hs. Após almoço, saída para o CANION DO SUSSUAPARA, em Ponte Alta do Tocantins, o 
“portal do Jalapão”. (Trilha de 150 mts. Banho na “ducha natural” no final da trilha) 
 
17:30hs. Chegada na  PEDRA FURADA para contemplar o entardecer, após rápida parada para 
fotos no MORRO DA CRUZ. (Trilha de 100 mts) 
  
Início da noite chegada em Ponte Alta para jantar e, após jantar, pernoite. 
 
 
DIA 2 
  
6:00hs. Encontro do grupo no café da manhã com as malas prontas para saída de Ponte Alta às 
7:00hs rumo ao coração do Jalapão. No caminho avistaremos do carro a SERRA DA MURIÇOCA. 
 
11:00hs. Chegada na CACHOEIRA DA VELHA, para visita contemplativa (trilha de 100 mts, sem 
banho).  



 
 

  
12:00hs. Almoço/lanche tipo pic-nic e, após o lanche, banho refrescante numa PRAINHA DO RIO 
NOVO. 
 
Atividade OPCIONAL de RAFTING NA CACHOEIRA DA VELHA, um dos trechos mais bonitos do 
Brasil de Rafting. Com corredeira nível IV no trajeto.  
 
Após o lanche e banho, partimos para as DUNAS para apreciar o inesquecível entardecer no 
Jalapão (trilha de 300mts com subida equivalente a 4 andares).  
 
No caminho avistaremos do carro a COMUNIDADE QUILOMBOLA DO RIO NOVO, o MORRO DO 
SACA TRAPO, a SERRA DO ESPÍRITO SANTO e a LAGOA DAS DUNAS.  
 
21:00h. Chegada prevista para jantar e pernoite na pousada em zona rural de Mateiros, após cerca 
de 2:30h de deslocamento após as Dunas. 
 
Deslocamento no dia: 250km estrada de terra. 
 
 
DIA 3 
  
3:00hs. Atividade OPCIONAL de TREKKING para avistar o NASCER DO SOL do alto do MORRO 
DO SERENO ou MORRO DO JACURUTÚ ou SERRA DO ESPÍRITO SANTO, a ser definido pelo 
guia, conforme proximidade com o local de hospedagem no dia. Quem optar por não fazer esta 
atividade pode descansar até mais tarde. 
  
9:30hs. Após café da manhã saímos rumo à  CACHOEIRA DO FORMIGA, para banho refrescante 
nas suas águas verde-esmeralda. (trilha de 200 mts) 
 
Em seguida, partimos rumo ao FERVEDOURO DO CEIÇA (BANANEIRAS), para experimentar a 
sensação indescritível de estar flutuando (trilha de 300mts), e, logo após, vistamos a 
COMUNIDADE QUILOMBOLA DO MUMBUCA, que pode ser substituída por visita à 
COMUNIDADE QUILOMBOLA DO PRATA, a critério do guia para melhor aproveitamento do 
tempo nos atrativos. 
 
12:30hs. Almoço em restaurante local. 
 
14:00hs. Saída rumo ao FERVEDOURO DAS MACAÚBAS OU FERVEDOURO DO BURITIZINHO 
(trilha de 80 mts), conforme disponibilidade de agendamento no dia. 
 
Em seguida partimos para os POÇOS ENCANTADOS DO FORMIGA (Atrativo EXCLUSIVO - 
CERRADO DOURADO EXPEDIÇÕES. É um trecho abaixo da Cachoeira do Formiga, onde o 
córrego forma alguns poços extremamente azuis e ótimos para banho e fotos! Lá poderemos 
aproveitar sem pressa e sem a presença de outros turistas pois o atrativo é nosso!) 
 
Pernoite pousada em Mateiros OU São Félix (conforme disponibilidade no dia), onde também 
jantaremos. 
 
Deslocamento no dia: 100 a 150km estrada de terra. 
 
 



 
 

 
DIA 4 
  
8:30hs. Saída para visita ao  FERVEDOURO BELA VISTA, considerado o mais belo do Jalapão 
por muitos (sem trilha). Havendo tempo hábil para retorno antes do almoço, faremos como cortesia 
uma visita ao FERVEDOURO DO ALECRIM. (trilha de 100 mts) 
  
Após almoço em restaurante local, partimos para fotos em frente à SERRA DA CATEDRAL e na 
sequência seguimos rumo ao MORRO VERMELHO, com suas formações que lembram figuras, 
onde faremos uma breve parada para avistar as formações, 
20:00hs. Chegada em Palmas (previsão) 
 
Deslocamento no dia: 110km em rodovias e 200km em estrada de terra. 
 
 
 
Observações IMPORTANTES: 
- Cada passageiros só poderá trazer uma bagagem de até 10 kg (mesmo padrão de bagagem 
permitida no interior de aeronaves em vôos domésticos) e uma bolsa ou mochila pequena de mão 
que irá no colo ou pés do passageiro durante todo o percurso. Não há opção de compra de espaço 
para bagagem extra. 
- O trekking da Serra do Espírito Santo/Jacurutú ou Sereno (R$ 150,00 por pessoa), tirolesa  (R$ 
120,00 por pessoa) e rapel (R$ 120,00 por pessoa) dependem de condições climáticas favoráveis 
para acontecer, além da quantidade mínima de 2 pessoas, portanto, poderá ser suspensa a 
realização dessas atividades a critério do guia responsável pela expedição. 
- O rafting (R$ 200,00 por pessoa) não tem operação nem capacidade operacional fixa. Para 
realização desta atividade é necessário que, no momento da chegada no local, a equipe de 
operação esteja disponível e, principalmente, não haja fila de espera. Em qualquer das situações 
acima não haverá esta atividade opcional, assim como no caso de eventual cancelamento da visita 
à Cachoeira da Velha, onde é realizada essa atividade opcional. 
- As expedições ocorrem em grupos com máximo de 12 pessoas em veículos 4x4 com capacidade 
total de até 6 passageiros cada + guia). Os assentos não são marcados e todos os dias é realizado 
o rodízio de lugares no veículo, entre todos os clientes da expedição. 
- Durante vários trechos de deslocamento, poderão ser formados “comboios” com veículos de 
outros grupos de nossa empresa, para maior segurança e suporte em caso de pane ou 
atolamento.  
- É comum encontrar com grupos de outras empresas ou outros grupos da nossa empresa nos 
atrativos, pousadas e restaurantes. Quando isso acontece, nos juntamos a esses grupos nas 
refeições e visitas aos atrativos, sempre respeitando as capacidades de carga e tempo de 
permanência de cada atrativo. 
- A alteração da ordem de visitação dos atrativos, bem como cancelamento da visitação de 
atrativos, poderá ser realizada durante a expedição, devido à chuvas, queimadas, situações que 
envolvam segurança dos integrantes da expedição (ex.: necessidade de socorro médico, presença 
de animais nas trilhas, etc) e, em especial, devido às más condições das  estradas de acesso,  o 
que pode exigir mais tempo que o habitual para deslocamentos e, assim, não permitam a visitação 
de todos os atrativos previstos no dia. Ficará a critério do guia responsável pela expedição a 
definição de visitação ou não de todos os atrativos listados no roteiro. Em caso de cancelamento 
de visita de algum atrativo, será realizada a substituição pela visitação de outro atrativo, a 
realização de alguma atividade extra, ou o reembolso do valor da entrada daquele atrativo, 
conforme valores afixados na portaria do atrativo no dia da visitação. O custo das entradas, 
atualmente é R$ 20,00. Em caso de atrativos sem custo de entrada, não haverá reembolso, 



 
 

mesmo em caso de não haver atrativo substituto. Vale ressaltar que é uma situação excepcional, 
rara de acontecer (menos de 0,5% dos pacotes tem cancelamento da visita de algum atrativo). 
- Não existem restaurantes vegetarianos/veganos ou com cardápio para dietas especiais no 
Jalapão, devido à falta de variedade de alimentos na região, que é de difícil acesso. Mas sempre 
que temos pessoas com restrição alimentar no grupo avisamos os restaurantes, que fazem o 
possível para incrementar o cardápio, de acordo com os produtos disponíveis no dia. Em geral o 
cardápio contém arroz, feijão, macarrão, salada simples (cenoura, tomate ou repolho), carne 
bovina, frango ou peixe, abóbora ou mandioca. Não garantimos alimentação variada e 
corretamente adaptada à dietas específicas. Nesses casos nossos clientes devem trazer consigo 
alimentos prontos de acordo com suas necessidades. No caso de alérgicos infelizmente não há 
opções de preparo.  
- As hospedagens ocorrem preferencialmente em pousadas na zona rural, para ficarmos mais 
próximos dos atrativos turísticos. Mas devido à disponibilidade de vagas, as hospedagens podem 
ocorrer em pousadas nas cidades. 
- O tempo de permanência em cada atrativo é definido pelos proprietários dos atrativos, sendo em 
média 15 a 20 minutos nos fervedouros e 30 minutos a 1 hora nos demais atrativos. Caso não haja 
fila de espera o tempo de permanência poderá ser aumentado, à critério do guia responsável pela 
expedição, que avaliará o impacto no restante da programação. 
- A velocidade de deslocamento nas estradas de terra é entre 20 e 40km/h nos trechos com 
trepidação e até 60km/h nos locais que receberam manutenção recente, por questões de 
segurança dos nossos clientes. Nos orgulhamos de não termos histórico de acidentes causados 
por nossos guias. Existem outras empresas que trafegam em velocidade maior. 
- Em caso de necessidade de retorno antecipado para Palmas, por parte do cliente, não há 
devolução de valores e é cobrada uma taxa do transfer de R$ 1.200,00 para até 4 pessoas no 
veículo. 
 
 
Qualquer dúvida ficamos à disposição! 
 
Saudações! 
 

 
 


