
 

  

CICLOTURISMO CHAPADA DOS VEADEIROS – TEMPORADA 2022 

 

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. 

 

Confira a nossa proposta e venha se divertir com uma equipe absolutamente preparada. Usufrua 

de nossos equipamentos profissionais e escolha a melhor bicicleta para você, todas novinhas, 

limpas e revisadas para que a sua experiência seja ainda mais perfeita. 

 

 

VEADEIROS BIKE TOUR 

Informações Básicas:  

• Duração do tour: 5 noites / 6 dias 

• Começa e termina em Brasília-DF 

• Chegada em: aeroporto de Brasília 

• Mínimo de 06 pessoas 

• Distância total:  213 km 

• Média distância diária: 54 km 

Descrição de dificuldade 

Este é um tour de nível 2,5 (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 01: Seja bem-vindo(a) à  Chapada dos Veadeiros 

Esperamos por você a partir das 14 horas na Vila de São Jorge para hospedagem e bate 

papo técnico. 

Hospedagem: Pousada Trilha Violeta 

Dia 02: Jardins da Fazenda Boa Vista e Cachoeira Cordovil  

Uma experiência por estradões de baixa altimetria e baixa dificuldade técnica pelos 

jardins formados pelas veredas em uma paisagem surreal. Banhos nas cachoeiras 

Cordovil, Rodeador e Poço das Esmeraldas na Fazenda Volta da Serra.  

Descrição da atividade: 

Este roteiro inclui transporte desde São Jorge até o início da trilha, lanches de trilha, 

hidratação e guias. Serão 44 quilômetros em estradões de terra com baixa dificuldade 

técnica e dificuldade física moderada. Aproximadamente 4 quilômetros de single track de 

fácil transposição.  

Perfil altimétrico: + 323 - 401 

Dificuldade Física:  ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

 

Hospedagem: Pousada Trilha Violeta 

Dia 03: 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 transporte de volta desde São Jorge, lanches de trilha, hidratação e 

guias. Serão 21 quilômetros em estradões de terra tipo gravel por subidas e descidas de 

exigências técnica e física moderadas. Após a visita à Cachoeira, nossa van estará 

disponível e você poderá retornar pedalando (opcional) em um desafio de mountain bike 

sensacional, indicado só para os experts. 

Passeio: 

Perfil altimétrico: + 210 - 980 

Dificuldade Física:  ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

 

Desafio (retorno opcional): 

Perfil altimétrico: + 890- 150 

Dificuldade Física:  ★ ★ ★ ★ ★ 

Dificuldade técnica: ★ ★ ★ ★ ☆ 

 

Hospedagem: Pousada Trilha Violeta 

Dia 04: Vale da Lua e Mirante da Janela 

Dois dos mais impressionantes cartões postais da Chapada dos Veadeiros estarão em 

nosso caminho neste dia. Visitaremos primeiramente o Vale da Lua, com sua paisagem 

que remete ao terreno lunar, em rochas de quartzo cuidadosamente esculpidas pelas 

águas. Após bons banhos, seguiremos pedalando até o início da Trilha do Abismo, 

quando iniciaremos uma caminhada de 3 horas até o Mirante da Janela, um espetacular 

mirador que nos permite ver de um ponto absolutamente único, os Saltos do Rio Preto, 

mais belo cartão postal da Chapada dos Veadeiros. 

Descrição da Atividade: 

Este roteiro inclui lanches de trilha, hidratação e guias. Pedalaremos por 28 quilômetros 

em estrada asfaltada com ciclovias e estradas de terra com baixos níveis de de exigência 

física e técnica. A caminhada da Trilha do Abismo é considerada difícil e possui duração 

aproximada de 3 horas e meia, a depender do seu ritmo. 

Perfil altimétrico: + 431 - 431 

Dificuldade Física:  ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

Hospedagem: Pousada Trilha Violeta 

 



 

Dia 05: Cachoeiras Almécegas I e II e Cachoeira São Bento 

Um dia de contemplação. Teremos 3 cachoeiras belíssimas pelo caminho, com excelentes 

banhos e visuais cênicos dos chapadões com montanhas que são marcantes no horizonte. 

Após o pedal, poderemos aproveitar para experimentar a cerveja artesanal São Bento, 

produzida ali mesmo na fazenda antes de seguir para um almoço mais tradicional da 

Chapada dos Veadeiros, a Matula do Waldomiro. 

Descrição da Atividade: 

Este roteiro inclui  transporte de ida e volta desde São Jorge até o início da trilha, lanches 

de trilha, hidratação e guias. Pedalaremos 20 quilômetros por estradões de terra com 

baixa exigência física e técnica, com algumas descidas e subidas. O retorno até a Vila de 

São Jorge é opcional por um trecho de 28 quilômetros de ciclovia asfaltada. 

Perfil altimétrico: + 329 – 315 

Dificuldade Física:  ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆ ☆ 

Hospedagem: Pousada Trilha Violeta 

Dia 06 – Check-Out  

 

É hora de nos despedirmos. Desejamos uma boa viagem e até a próxima aventura. 
 

O que está incluído: 

 

- 5 Noites de hospedagem em apartamentos duplos com café da manhã 

incluido. 

- Lanches de Trilha 

- Guia 

- Veículos de Apoio 

- Seguro Viagem 

 

O que não está incluído: 

 

- Trasnfer desde Brasília in/out 

- Bicicletas 

- Refeições em restaurantes 

- Taxas de entradas nos atrativos 
 

 

 

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

 

 

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


 

 

DATAS STATUS A PARTIR DE   

24/04/2022 HÁ VAGAS R$ 2.400,00  

21/06/2022 HÀ VAGAS R$ 2.400,00  

01/07/2022 HÁ VAGAS R$ 2.400,00  

16/10/2022 HÁ VAGAS R$ 2.400,00  

 

 

OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 

Adicional de Quarto Individual  R$ 750,00  

Aluguel de Bicicleta Hardtail  R$ 750,00  

Aluguel de E-MTB Oggi 8.3 Big Wheel:       
R$ 

2.000,00 
 

Aluguel de E-MTB Specialized Turbo Levo:       
R$ 

2.500,00 
 

 

 

TRANSPORTES BRASÍLIA / ALTO PARAÍSO/ BRASÍLIA- 

VALORES POR PESSOA EM R$ - TARIFÁRIO 

O traslado entre Brasília e a Chapada dos Veadeiros não está incluído neste 

pacote. Você poderá se deslocar em veículos próprios até a Vila de São Jorge ou 

contratar conosco os transferes conforme abaixo: 

SERVIÇO HORÁRIOS DE SAÍDA 
VALOR A PARTIR 

DE 



 

Passagem de ônibus 

Real Expresso 

BRASÍLIA / ALTO 

PARAÍSO 19h00, 21h15  

R$ 52,77 + taxas 

(ônibus convencional) 

R$ 67,17 + taxas 

(ônibus leito) 

Passagem de ônibus 

Real Expresso 

ALTO PARAÍSO / 

BRASÍLIA 00h45, 04h20, 

13h00 

 

R$ 48,02 + taxas 

(ônibus convencional) 

Veículo fretado privativo 

(ida e volta) 
Livre 

1 pessoa: - R$ 1.200 

2 pessoas - R$ 600 

3 pessoas - R$ 400 

4 pessoas - R$ 300 

Van fretada privativa 

(ida e volta) 
Livre 

5 a 6 pessoas - R$ 600 

7 a 8 pessoas - R$ 428 

9 a 10 pessoas - R$ 

330 

Transfer Alto Paraíso / 

São Jorge / Alto 

Paraíso 

Livre 

1 pessoa: - R$ 100 

2 pessoas - R$ 50 

3 pessoas - R$ 35 

4 pessoas - R$ 30 

 

Para ônibus Real Expresso, não inclui deslocamento em Brasília até o 

ponto de embarque – Terminal Rodoviário Interestadual. O deslocamento 

até a Vila de São Jorge também deverá ser observado. 

 

PROTOCOLOS COVID-19: As atividades ligadas ao turismo deverão permanecer liberadas 

pelas autoridades estaduais e municipais do nosso itinerário.  

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 

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. 

 

Condições de pagamento 

 

• Pagamento de 30% do valor da reserva e saldo até 10 dias antes do Pick-

Up em Alto Paraíso. 

 

• Ou em até 4 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 60 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. 

 


