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VALIDADE   

2020

   03 Diárias no Jalapão com Pensão Completa (SEM Bebidas).

» ATENÇÃO: Parte Aérea Calculadas em Tarifas Promocionais (Flutuantes) verificadas no dia 16/12/2020,

               Valores do Pacote. Serão reconfirmados no ato da Confirmação da Reserva!

Hotel/Pousada Girassol            

(Palmas)

Safári Camp Korubo               

(Jalapão)

ROTEIRO

PREÇOS POR PESSOA AÉREO + TERRESTRE EM R$

» Tabela de Preços Calculadas em Tarifas Promocionais (Flutuantes), que serão Reconfirmados no ato da Confirmação da Reserva !

CRIANÇAS

05 Jan à 07 

Dez 2021                      

(Exceto 

Julho)

» Hospedagem em Palmas 02 Diárias com Café da Manhã (01 na Chegada + 01 na Saída) +  

N/A

Café em 

Palmas e 

Pensão 

Completa no 

Jalapão

N/A 4.378

Somente Maiores de 

08 Anos com preço de 

Adulto

01º Dia – TERÇA: Chegada em Palmas, recepção e traslado para acomodação em Palmas Hotel/Pousada Girassol. 

02º Dia – QUARTA:  Após café da manhã em Palmas, aproximadamente as 08:15h saída em direção ao Jalapão. (180 km em asfalto até Ponte Alta). 

Parada para almoço na cidade de Ponte Alta, subiremos em direção a misteriosa Serra Geral e vamos nos afastando da civilização. Parada no Cânion da 

Suçuapara, (trilha curta com descida e subida íngreme em terreno firme de cascalho e terra – aproximadamente 400 m ida e volta, no acesso ao cânion, 

caminhada curta dentro de água e sobre pedras). Traslado até o Safari Camp, situado a beira do Rio Novo (120 km em estrada de terra). Pernoite no 

Safári Camp Korubo.

03º Dia – QUINTA:  Pela manhã, após o café instruções sobre o uso e a prática da Canoagem. Saída da prainha do Safari Camp, onde desceremos o Rio 

Novo, apreciando sua natureza selvagem. (Aproximadamente 1 hora – nível fácil).  O Rio Novo é um dos últimos rios de água potável do mundo. Seu fundo 

de areia forma belíssimas praias nas margens deste rio de águas puras e cristalinas. Retorno ao Safari Camp. Almoço. À tarde faremos um passeio até as 

Dunas. (traslado de 18 km do Safari Camp até o início da trilha -nível fácil , com subida de duna leve no final da trilha). Formadas por areias de quartzo 

de coloração dourada, as dunas são cercadas por imensos chapadões. O pôr-do-sol e as estrelas são inesquecíveis. Jantar e pernoite no Safari Camp 

Korubo.

6.033

04º Dia – SEXTA: Saída em veículo em direção ao Poço do Fervedouro do Soninho (exclusividade Korubo), (75 km em estrada de terra). Poço de água 

nascente cercado por bananeiras e com fundo de areia branca.  Devido à pressão da água que nasce, é impossível afundar e teremos a sensação de 

realmente flutuarmos nas suas águas; é pura diversão. Saída em direção a Cachoeira da Formiga, (15 km em estrada de terra). uma queda que forma uma 

piscina natural de águas cristalinas e de cor verde esmeralda. Super-refrescante. Após o almoço, saída para Mateiros, (25 km em estrada de terra). 

parada para compras do artesanato do Capim Dourado, etc… Retorno ao Safari Camp (50 km em estrada de terra). Jantar e pernoite no Safari Camp 

Korubo.

05º Dia – SÁBADO:  Após o café da manhã, visita a Cachoeira da Velha (70 km em estrada de terra). Com sua imponente queda de 25 metros em forma 

de ferradura, a maior do Jalapão. Por uma trilha leve chegaremos a prainha da Cachoeira. Local extremamente agradável e sombreado com águas rasas e 

cristalinas. Após lanche, retorno a Palmas. Chegada em Palmas. Acomodação no Hotel / Pousada Girassóis. Pernoite em Palmas.

STD

Atualizado em 16/12/2020

Hotel/Pousada Girassol            

(Palmas)

N/A N/A N/A4.378

» Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto - Base Regular. 

» Parte Aérea no Trecho: Rio de Janeiro (SDU) / Palmas / Rio de Janeiro (SDU).  

» Passeios descritos no roteiro abaixo. 

» Seguro Viagem – Somente para turismo nacional ou residentes no brasil. Idade limite 70 anos.  

Café em 

Palmas e 

Pensão 

Completa no 

Jalapão

7.200 N/A 5.156STD Julho 2021
Safári Camp Korubo               

(Jalapão)

N/A 5.156 N/A N/A N/A

Somente Maiores de 

08 Anos com preço de 

Adulto



Formas de Pagamento:

1- Preços por pessoa em Reais, à vista com validade dentro do período especificado acima.

2- Para feriados e eventos especiais, quando não indicados, consultar.

3- Não inclui taxas de embarque, de quarto, ambientais, ecológicas e de visitação a museus, igrejas etc

4- Preços exclusivos para mercado nacional, calculados de acordo com os contratos e tarifas atuais, estando portanto sujeitas a alteração até

até a confirmação dos serviços.

5- Seguro Viagem somente para turismo nacional ou residentes no Brasil.

6- Reservas aéreas e hoteleiras dependem da confirmação de disponibilidade. Caso não seja possível confirmar na opção escolhida, serão 

indicados fornecedores similares, podendo haver acréscimo de tarifas.

7- Esta tabela de preço foi feita com base na menor tarifa aérea publicada, podendo sofrer alteração devido à disponibilidade de lugares 

no ato da compra.

8- Neste pacote não será permitido a inclusão de diárias extras quando estas coincidirem com períodos de feriados. 

9- Financiamentos sujeito a aprovação.

10- O roteiro poderá ser alterado de acordo com as condições climáticas e/ou por motivos alheios a nossa vontade. 

Cartão de Crédito (Pacotes) e Termo de Responsabilidade para Viagens Nacionais, disponiveis na página "Úteis" do site da New It Club

(http://www.newit.com.br/main/uteis.php ), xerox frente e verso do cartão, identidade e CPF do titular.

Observações Gerais:

Cartão de Crédito - Aéreo + Terrestre em até 10 vezes ( 01 + 09 ), sendo uma entrada de 25% + taxas de embarque e saldo em até

09 parcelas em cartão de crédito emitido no Brasil (Pessoa Física) - Amex, Mastercard e Visa. Documentos necessários: Autorização de 

A vista: sem desconto:

IMPORTANTE: Jalapão é uma região de estradas e trilhas de difícil acesso que demandam esforço dos veículos, por este motivo e por questões de 

segurança, transitamos sempre em velocidade reduzida. Mesmo assim, podem ocorrer avarias, situações estas que podem demandar o uso de veículos de 

terceiros para apoio e transporte.  Isto pode demorar, levar à atrasos e modificações no roteiro. Desta forma, o roteiro e veículos poderão ser alterados 

sempre que a empresa julgar necessário sem prévio aviso, visando sempre preservar a segurança e bem estar dos viajantes e da equipe.

06º Dia – DOMINGO: Manhã livre. Transfer para o aeroporto de Palmas com destino a sua Cidade de origem .


