CHAPADA DIAMANTINA
A Chapada Diamantina é um dos parques nacionais mais espetaculares do país com
uma diversidade de paisagens e de atividades impressionante e que dá ao visitante
não só a possibilidade de se deslumbrar com cânions, cachoeiras gigantescas, lagos
de águas cristalinas, mas também de conviver com a população local que através de
um bem-sucedido programa de turismo integrando seus moradores beneficia a
ambos, os turistas e os locais.
Nestes 15 dias percorreremos em veículos e com muitas caminhadas os principais
pontos do parque como o merecidamente famoso Vale do Pati, a cachoeira da
Fumacinha e a Lagoa Azul. E claro, como em todas as outras viagens do Adventure 4
More desenvolveremos um projeto social com profundo impacto na vida dos
habitantes do vilarejo de Baixão.

ITINERÁRIO RESUMIDO
1° Dia – Chegada a Lençóis e visita ao Morro do Pai Inácio
2° Dia - Cachoeira do Sossego e Ribeirão do Meio. Hospedagem em Lençóis
3° Dia - Rio Mucugezinho, Poço do Diabo, Cavernas da Pratinha, Gruta Azul e Lapa
Doce. Hospedagem no Vale do Capão
4° Dia - Cachoeira da Fumaça. Hospedagem no Vale do Capão
5° Dia - Travessia - Capão - Vale do Pati
6° Dia - Cachoeira dos Funis e Morro do Castelo
7° Dia - Gerais do Rio Preto e Cachoeirão do Pati. Hospedagem em Ibicoara
8° Dia - Cachoeira do Buracão. Hospedagem na Comunidade de Baixão
9° Dia – Dia livre em Baixão
10° Dia – Cachoeira da Fumacinha. Hospedagem em Mucugê
11° Dia - Poço Encantado - Poço Azul. Hospedagem em Igatu
12° Dia - Arredores de Igatu / Rampa do Caim. Hospedagem em Igatu
13° Dia - Andaraí - Rio Roncador - Pantanal do Marimbus - Quilombola do Remanso –
Hospedagem em Lençóis
14° Dia - Cachoeira do Mosquito. Hospedagem em Lençóis
15° Dia - Partida

1° Dia – Morro do Pai Inácio - 1,5 Km de caminhada
Traslado para nossa pousada. Por volta das 16 horas saída para visita ao Morro do

Pai Inácio para uma vista panorâmica e contemplação do entardecer. Retorno para
pernoite em Lençóis.
2° Dia - Cachoeira do Sossego e Escorrega no Ribeirão do Meio - 11 km de
caminhada.
Após café da manhã,  caminharemos  de Lençóis até o vale do rio Ribeirão seguindo
à margem esquerda do rio,  pulando pedras,  até chegarmos a Cachoeira do Sossego
com 12 m de queda, um lago paradisíaco. Parada para lanche e banho. No retorno
passamos pelo Ribeirão do Meio, para curtir um pouco do escorrega natural com
banho refrescante. Retorno para pernoite em Lençóis.
Hospedagem em Pousada com café da manhã.
3° Dia - Rio Mucugezinho, Poço do Diabo, Cavernas da Pratinha, Gruta Azul e Lapa
Doce
Após o café da manhã sairemos de van para uma pequena viagem de
aproximadamente 20 km até o rio Mucugezinho (caminhada de 2 Km), visitaremos os
saltos desse rio e também a cachoeira do Poço do Diabo. Seguiremos novamente de
van por mais 30 Km até a caverna da Pratinha, nascente do mesmo rio, com lago
Azul de águas transparentes, com opção de flutuação e tirolesa, visitaremos a
Colina da Gruta Azul.  Almoço no local e seguiremos para caverna da Lapa Doce por
mais 15 km, faremos uma travessia subterrânea 3 km de percurso. Seguiremos
então por mais 55 km para o Vale do Capão onde dormiremos em uma pousada. Café
da manhã e almoço incluídos.
4° Dia - Cachoeira da Fumaça  por cima - 11 Km de caminhada.
Após o café da manhã, pequeno traslado até o começo da trilha, Caminharemos por
uma trilha íngreme trilhas de 1,5 km com desnível de 400 m e alcançamos o Planalto
da Fumaça com uma vista maravilhosa da queda de 400 m , considerada a maior
cachoeira do Brasil. Observação por cima de vários mirantes, lanche no local e
retorno para jantar e pernoite no Capão onde dormiremos em uma pousada. Café da
manhã e almoço incluídos.
.
5° Dia - Travessia - Capão - Vale do Pati - 24 Km
Após o café da manhã, pequeno traslado até o povoado do Bomba, onde iniciaremos
o trekking mais famoso da Chapada, a Travessia do Vale do Capão para o Vale do
Pati. Seguiremos pelo Gerais do Viera, pelos mirantes do Pati, onde nos
hospedaremos de maneira bastante simples em casas dos nativos. Pensão completa.
6° Dia - Cachoeira dos Funis e Morro do Castelo - 6 Km
Após o café da manhã, visita a pequena Cachoeira dos Funis e subida do Morro do
Castelo, um morro isolado no meio do vale com pequenas grutas de quartzito no
topo, travessia das cavernas com vistas privilegiadas, entardecer, por do sol e

descida com lanterna. Hospedagem de maneira bastante simples em casas dos
nativos. Pensão completa.
7° Dia - Gerais do Rio Preto e Cachoeirão do Pati - 14 Km de caminhada e 100 km de
van.
Após o café da manhã seguiremos para o Cachoeirão com 300 metros de queda,
vista privilegiada. Lanche no local e seguiremos então pelo Gerais do Rio Preto, com
a descida pela rampa dos Alexos e seguiremos de van até Ibicoara.
Hospedagem em pousada. Café da manhã e almoço incluídos.
8° Dia - Cachoeira do Buracão - 30 Km carro e 6 km de caminhada
Após o café da manhã sairemos de carro até o inicio da trilha da Cachoeira do
Buracão com uma 100 m de queda em forma circular e um impressionante cânion
sinuoso. Este é um atrativo de beleza excepcional! Lanche no local. Seguiremos
então para Baixão onde visitaremos a comunidade, e onde visitaremos nosso projeto
social.  Jantar e pernoite em casas de moradores da comunidade.
9° Dia – Hoje teremos o dia livre para interagir com a comunidade do Baixão e
entender melhor os problemas enfrentados por esta comunidade. Pernoite Baixão
Pensão completa e pernoite em casas de moradores da comunidade.
10° Dia - Cachoeira da Fumacinha - 20 km + 60 km de carro
Após o café da manhã, iniciaremos o Trekking da Fumacinha por baixo e por cima,
caminharemos pelo vale do Riachão até alcançarmos o cânion estreito e profundo  da
Fumacinha com 300 metros de profundidade. Vista da Fumacinha por baixo, lanche
no local e subida para visita por cima. De lá seguiremos pelo Gerais do Mochobongo
até o povoado de Campo Alegre onde o carro nos estará aguardando para seguirmos
até a cidade histórica de Mucugê. Pernoite em pousada com café da manhã e almoço
incluídos.
11° Dia - Poço Encantado - Poço Azul - 1 Km + 130 Km carro
Após o café da manhã, traslado até o Poço Encantado e em seguida iremos até o
Poço Azul, onde faremos flutuação no lago da caverna, e almoçaremos.
Seguiremos então para a pitoresca e agradável Vila de Igatu, localizada no município
de Andaraí para pernoite em pousada. Café da manhã e almoço incluídos.
12° Dia - Arredores de Igatu /  Rampa do Caim - 12 Km de caminhada.
Caminhada até o Cânion do Paraguaçu no encontro com o vale do Pati com
maravilhosa vista panorâmica e retorno para Igatu. Pernoite em pousada. Café da
manhã e almoço incluídos.
13° Dia - Andaraí - Rio Roncador - Pantanal do Marimbus - Quilombola do Remanso Lençóis - 6 km + 25 Km Carro
Após o café da manhã, traslado até Andaraí e de lá até o Rio Garapa ou Fazenda
Velha onde faremos uma caminhada até o rio Roncador com corredeira em quartzo

rosa e vários poços para banhos. Almoço no local e após o almoço seguiremos em
barcos ou caiaques pelo Pantanal do Marimbus até o Quilombola do Remanso.
Voltaremos de van até Lençóis. Pernoite em pousada. Café da manhã e almoço
incluídos.
14° Dia - Cachoeira do Mosquito - 6 km
Após o café da manhã, seguiremos em direção norte para visitar a Cachoeira do
Senna (Cachoeira do Mosquito), nas vizinhanças do parque nacional. Após 20 km de
estradas de asfalto e 40 km de estrada de terra chegaremos ao início da trilha dos
Saltos do rio Mosquito com quedas d’água de 35 a 55 m e um ótimo poço para banho.
Almoço na Fazenda de Luís Senna.  Retorno para Lençóis. Pernoite em pousada. Café
da manhã e almoço incluídos.
15° Dia – Traslado ao aeroporto e fim da viagem.

SAÍDA
Chegada em Lençóis – 02 de setembro de 2018
Partida de Lençóis – 16 de setembro de 2018

CUSTO
Para grupos de 6 ou mais pessoas: RS$ 7500,00
OBS: Este preço pode ter um leve acréscimo já que ainda não temos o tarifário das
pousadas para 2018.
SINGLE SUPLEMENT INVOLUNTÁRIO
R$ 750,00 por pessoa
Conforme os clientes forem se inscrevendo na viagem serão feitos pares para a
divisão de quartos. Caso, ao final do período de inscrição alguém fique sem par, esta
pessoa terá de pagar um single supplement.
SINGLE SUPLEMENT VOLUNTÁRIO
R$ 1500,00 por pessoa

Caso a pessoa escolha ficar em quarto individual pagará o dobro do single
supplement involuntário, já que por sua escolha outra pessoa do grupo também
ficará em um quarto individual.

ESTA INCLUÍDO:
● Hospedagem nas melhores pousadas da Chapada em quartos duplos com café
da manhã (chamadas pousadas de luxo) e em casas de moradores em quartos
coletivos com pensão completa
● Almoços citados no programa
● Transportes citados no programa
● Guias locais
● Acompanhamento de Manoel Morgado durante toda a viagem
● Traslados do aeroporto ao hotel em Lençóis na chegada e na partida

NÃO ESTA INCLUÍDO:
● Bebidas e gorjetas
● Alimentação não citada no programa

POLITICA DE CANCELAMENTO
A Adventure For More (A4M) cobrará uma taxa de cancelamento de 20% do valor
da viagem de clientes, caso a desistência aconteça entre 60 e 30 dias antes do
início da mesma e 50% de clientes que desistirem da viagem entre 29 dias e 15 dias
antes da data do início da viagem. Depois disso não haverá restituição de nenhuma
parte do pagamento.

