Criado em 1961, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no nordeste do
Estado de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e Colinas do Sul.
Protegendo uma área de 240.000 hectares de cerrado de altitude, possui formações vegetais únicas,
centenas de nascentes e cursos d’água, rochas com mais de um bilhão de anos, além de paisagens
de rara beleza, com feições que se alteram ao longo do ano. O Parque também preserva áreas de
antigos garimpos, como parte da história local e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade
pela UNESCO, em 2001.
Mas a Chapada dos Veadeiros é muito maior que a área protegida do Parque Nacional. Inicialmente,
quando da primeira delimitação da sua área em 1961, o parque chegou a ter mais de 600 mil hectares
e as características geomorfológicas marcantes, avançam desde o Planalto Central, em Brasília, no
sentido norte, até as terras baixas do Estado do Tocantins. Um verdadeiro festival de paisagens
espetaculares, cachoeiras e águas puras com as mais diversas tonalidades.
Nós buscamos explorar ao máximo o potencial turístico natural da região, promovendo uma
imersão em valores culturais e artísticos dos habitantes locais, em especial dos povos das
comunidades quilombolas dos Kalungas. Iremos mesclar pedais em singles e estradões que unem
os principais atrativos da Chapada dos Veadeiros. Nosso objetivo é oferecer ao viajante total
conforto e segurança durante os dias de estadia na Chapada dos Veadeiros, oportunizando
experiências únicas, com um serviço profissional e de excelência, já reconhecido por centenas de
clientes que viajaram conosco neste e em outros destinos.

VOLTA DA CHAPADA DOS VEADEIROS
Informações Básicas:
•
•
•
•
•

Duração do tour: 6 noites / 7 dias
Começa e termina em Brasília-DF
Chegada em: aeroporto de Brasília
Distância total: 255 km
Média distância diária: 51 km
Descrição de dificuldade
Este é um tour de nível 3,5 (na nossa escala de 1 a 5). Este é um ótimo passeio para pessoas
ativas (que regularmente correm, andam de bicicleta ou malham) sem muita experiência
em passeios de bicicleta. Também é bom para ciclistas intermediários e avançados que
querem férias divertidas, aproveitando algumas colinas todos os dias. Viagens de 50 a 60
quilômetros por dia, em terrenos acidentados, com algumas subidas mais íngremes ou mais
longas. Vamos pedalar em estradas secundárias pavimentadas com pouco tráfego (em
alguns trechos mais curtos podemos dividir a estrada com carros), bem como em estradas
de terra batida com muito pouco tráfego.
Dificuldade Física: ★ ★ ★ ★ ☆
Dificuldade técnica: ★ ★ ★ ☆ ☆

PROGRAMAÇÃO
Dia 1 – Recepção e Transferência para Alto Paraíso de Goiás
Receberemos o seu grupo no Aeroporto Internacional de Brasília e seguiremos em um
transfer de aproximadamente 3 horas e meia até a cidade de Alto Paraíso de Goiás, onde
nos hospedaremos em nosso hotel. Em nossa chegada, nosso time já estará de prontidão
para auxiliar com as montagens e ajustes de todas as bicicletas. Pela noite, realizaremos um
breve bate papo técnico apresentando a nossa equipe e falando um pouco sobre os nossos
próximos dias de aventuras.
Hospedagem: Pousada Camelot
Dia 2 - Complexo de Cachoeira do Rio dos Couros
Nosso primeiro dia da Volta da Chapada começa saindo de Alto Paraíso de Goiás por uma
rota chamada de Vale Dourado, um imenso Chapadão banhado pelo Rio dos Couros e seus
afluentes. É um complexo com várias cachoeiras belíssimas que se formam no desemboque
de um canion gigantesco esculpido pelas águas do Rio dos Couros. Pedalaremos por
estradões e single tracks por aproximadamente 35 quilômetros. Ao chegar no topo do morro
um visual de 360 do chapadão será a prévia desse belíssimo santuário. No complexo dos
Couros precisaremos caminhar por aproximadamente 5 quilômetros em trilhas de pedra
para visitar todas as cachoeiras. Após a visitação, seguiremos para o Rancho da Dona
Eleuza para um espetacular almoço típico regional chapadeiro. Por ali teremos a nossa noite
de acampamento, totalmente organizado por nosso time. Esse dia promete!
Descrição da Atividade:
Este roteiro inclui transporte de ida e volta desde São Jorge, lanches de trilha, hidratação e
guias. Aproximadamente 45 km por estradões e single tracks de média e alta exigência
física e técnica.
Perfil altimétrico: + 403 - 354
Dificuldade Física: ★ ★ ★ ☆ ☆
Dificuldade técnica: ★ ☆ ☆ ☆ ☆
Dia 3 - Cachoeira do Segredo
O nosso pedal passará por cenários de exuberância plena através de matas ciliares do Rio
São Miguel e seus afluentes, com águas absolutamente translúcidas. A cachoeira do
Segredo é uma belíssima cachoeira que desce lambendo um flanco rochoso de 115 metros
até formar um poço muito bom para banho. Após o trecho percorrido de bicicleta, será
necessário caminhar por 6 quilômetros (ida e volta) em uma trilha maravilhosa que
atravessa vários rios e em sua maior parte sombreada.

Descrição da Atividade:
Este roteiro inclui lanches de trilha, hidratação e guias. Serão 40 quilômetros em estradões
de terra tipo gravel por subidas e descidas de altas exigência técnica e física. Após a visita
à Cachoeira, nossa van estará disponível e você poderá retornar pedalando (opcional) em
um desafio de mountain bike sensacional, 18 quilômetros indicados só para os experts.
Perfil altimétrico: + 210 - 980
Dificuldade Física: ★ ★ ☆ ☆ ☆
Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆ ☆
Desafio (retorno opcional):
Perfil altimétrico: + 890- 150
Dificuldade Física: ★ ★ ★ ★ ★
Dificuldade técnica: ★ ★ ★ ★ ☆
Hospedagem: Pousada Trilha Violeta
Dia 4 – Colinas do Sul e Cavalcante
Após um transfer de 40 minutos até o ponto de início de nossa viagem, iniciaremos a nossa
pedalada no Povoado Capela, um povoado que já pertence ao município de Cavalcante.
Nosso dia hoje será bordeando o limite norte do Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, atravessando rios e cercados de muita natureza e visuais impressionantes. Neste
dia visitaremos a Cachoeira Veredas, para um bom e merecido banho antes de nossa
chegada a Cavalcante.
Descrição da Atividade:
Este roteiro inclui lanches de trilha, hidratação e guias. Serão 60 quilômetros em estradões
de terra tipo gravel por subidas e descidas de alta exigência física e exigência técnica
moderada.
Perfil altimétrico: + 757 - 432
Dificuldade Física: ★ ★ ★ ★ ☆
Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆ ☆
Hospedagem: Pousada Morro Encantado

Dia 5 - O Sítio Kalunga e a Cachoeira Santa Bárbara
Este caminho é um espetáculo e seremos premiados com a chegada à Cachoeira Santa
Bárbara, uma das 10 mais bonitas do Brasil. Serão momentos eternizados com banhos

deliciosos nas águas azuis turquesas da cachoeira. Nosso pedal de hoje possui um mix de
estradões e um single track maravilhoso pelas paisagens tipo savana intocadas do Sítio
Quilombola Kalunga. Depois seguiremos até a Vila Kalunga do Engenho II, onde teremos
um almoço espetacular (não incluído). Voltaremos até a Vila de São Jorge em uma viagem
de aproximadamente 2 horas em nossas vans.
Descrição da Atividade:
Este roteiro inclui lanches de trilha, hidratação e guias. Serão 48 quilômetros em estradões
de terra tipo gravel e single track de baixa exigência técnica e exigência física moderada.

Perfil altimétrico: + 388 - 436
Dificuldade Física: ★ ★ ★ ☆ ☆
Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆ ☆
Hospedagem: Pousada Trilha Violeta
Dia 6 – Loop – Jardins da Boa Vista, Cachoeira Cordovil e Poço da Anta
Após o café da manhã, faremos um dos loops mais sensacionais da Chapada dos Veadeiros.
Visitaremos os incríveis Jardins da Boa Vista e conheceremos a Cachoeira do Cordovil e o
Poço da Anta. Um dia incrível para conhecer os principais cenários da Chapada dos
Veadeiros. Depois de nossa pedalada, uma recepção será preparada por nosso time para
celebrarmos a abertura de nosso bike point na Chapada dos Veadeiros na Vila de São Jorge.
Você é nosso convidado!
Perfil altimétrico: + 661 – 584
Dificuldade Física: ★ ★ ★ ☆ ☆
Dificuldade técnica: ★ ★ ★ ☆ ☆
Descrição da Atividade:
Este roteiro inclui transporte de ida e volta desde São Jorge, lanches de trilha, hidratação e
guias. Serão 44 quilômetros em estradões de terra tipo gravel e single track de baixa
exigência técnica e exigência física moderada.
Hospedagem: Pousada Trilha Violeta
Dia 6 – São Jorge // Brasília // Origem
Após o café da manhã, realizaremos check-out e partiremos em retorno a Brasília com
previsão de chegada ao Aeroporto Juscelino Kubitscheck às 15 horas.
Pernoite: Sem pernoite

Incluído
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepção Aeroporto de Brasília in/out – incluindo bagagens e
bicicletas
Transfer Brasília – Chapada dos Veadeiros in/out
Todo o translado na Chapada dos Veadeiros em Vans incluindo
bagagens e bicicletas.
5 noites de hospedagem na Chapada dos Veadeiros em quartos
duplos conforme programação.
Uma noite de hospedagem em acampamento rústico e com café da
manhã incluido.
Barracas, sacos de dormir, isolante térmico e toda a estrutura de
acampamento.
Veículo de apoio equipado com rádio VHF e equipamentos de
resgate conforme NBR 15509-1
Toda a alimentação durante os bike tours sendo: água mineral,
isotônicos, refrigerantes, sucos gelo, frutas, sanduíches, barras
energéticas e cereais distribuídos ao longo do percurso.
Serviço mecânico para bicicletas, com pequenos reparos (excluindose peças)
Guias credenciados munidos de rádios comunicadores

Não Incluído
•
•
•
•
•

Entradas nos atrativos (veja relação de custos por pessoa)
Refeições (almoço ou jantar) não especificados
Viagem e transporte de e para o início e fim da excursão
Bicicleta e peças de reposição
Gratificações

Chegada e Partida do Aeroporto de Brasília (BSB): A sua chegada deverá ser
programada para o primeiro dia de nossa programação até as 10 horas da manhã. Nosso
time estará de prontidão para recebê-lo no aeroporto de Brasília seja qual for o horário da
programação de sua chegada, não havendo problemas em relação à possíveis
atrasos/remarcações desde que, respeitando o horário limite. O seu retorno deverá ser
agendado para depois das17 horas do último dia de nossa programação. A previsão de
chegada ao aeroporto de Brasília neste dia é para as 15 horas.

DATAS

STATUS

TARIFA

01 MAI 2022

HÁ VAGAS

R$ 3.800,00

25 JUL 22

HÁ VAGAS

R$ 3.800,00

OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS

Adicional de Quarto Individual

Aluguel de Bicicleta Hardtail

Aluguel de E-MTB Oggi 8.3 Big Wheel:

Aluguel de E-MTB Specialized Turbo Levo:

R$
750,00

R$
750,00

R$
1.800,00

R$
2.200,00

Nossas bicicletas: https://logisticaaventura.com.br/bikes/lista

PROTOCOLOS COVID-19: Informamos sobre os procedimentos de saúde adotados como
medidas de segurança pela empresa que estão disponíveis online através do endereço:
https://logisticaaventura.com.br/posts/ver/8
Em caso de qualquer sintoma de infecção respiratória (por exemplo: febre, tosse, coriza, dificuldade
para respirar) solicitamos o imediato contato a fim de suspender a reserva para a não exposição de
outras pessoas ao risco de contaminação. Adotaremos procedimentos de adiamento/cancelamento
de reserva conforme a situação e legislações aplicáveis.

INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM

Pousada Camelot

https://pousadacamelot.com.br/

Pousada Trilha Violeta

http://www.trilhavioleta.com.br/

Pousada Morro
Encantado

https://pousadamorroencantado.com.br/

Categoria
Standard

Categoria
Standard

Categoria
Standard

CUSTOS DE ENTRADA NOS ATRATIVOS

Cachoeira do Segredo

R$ 50

Cachoeira Santa Bárbara

R$ 119

Cachoeira Veredas

R$ 40

Jardins da Boa Vista

R$ 20

Condições de pagamento
•

Pagamento de 30% do valor da reserva e saldo até 10 dias antes do Pick-Up
em Brasília.

•

Ou em até 8 vezes sem juros no seu cartão de crédito preferido.

O preço da excursão é baseado em quartos duplos e inclui os serviços especificados
no itinerário, além das atividades opcionais listadas. O preço não inclui serviços e
refeições não relacionados especificamente no itinerário e servidas em restaurantes
de terceiros estando ou não durante o trajeto; não inclui transporte aéreo ou outro
transporte de ida e volta dos pontos de início e término da excursão (salvo indicação
em contrário no itinerário), vistos e vacinas ou despesas pessoais, como lavanderia,
seguro médico e comunicações.

Cancelamento e Reembolsos
Todos os cancelamentos devem ser recebidos por escrito ou via e-mail confirmado.
a)

100% reembolsável até 30 dias antes do início da excursão.

b)

Em caso de qualquer sintoma de infecção respiratória (por exemplo: febre,
tosse, coriza, dificuldade para respirar) solicitamos o imediato contato a
fim de suspender a reserva para a não exposição de outras pessoas ao risco
de contaminação. Adotaremos procedimentos de adiamento/cancelamento
de reserva conforme a situação e legislações aplicáveis.

c)

Nenhum reembolso é possível após o início da excursão. Os reembolsos
levam de 2 a 4 semanas para serem processados a partir da data em que o
cancelamento por escrito é recebido.

