
 

 

 
JALAPÃO 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 

05 DIAS / 04 NOITES 

CIDADES VISITADAS: 

JALAPÃO, MATEIROS - TOCANTINS, BRAZIL 

A Rota das Emoções é um complexo turístico criado em 2005, formado por três 

estados do nordeste brasileiro: Maranhão, Piauí e Ceará, regiões conhecidas pelas 

paisagens exóticas e uma das mais belas do Brasil. O Roteiro compreende o Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Delta das Américas (Parnaíba) e o Parque 

Nacional de Jericoacoara, dentro deste roteiro, temos lindas praias como as de Caburé, 

Delta do Parnaíba, Camocim e Jericoacoara, sem considerar as belezas naturais dos 

parques, como as lagoas dos Lençóis Maranhenses. 

 

 
1° dia - Cidade de Origem – Palmas - TO 

 
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 2 horas de 

antecedência) para saída com destino a Palmas. Chegada e transfer ao hotel e resto do 
dia livre. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

2° dia – Palmas – Lagoa do Japonês - Ponte Alta 
 

Às 07h00 embarque de PALMAS com destino a Ponte Alta, no caminho faremos a visita 
à Lagoa do Japonês, que fica no município de Pindorama. Faremos parada para almoço 
e na parte da tarde seguiremos para a Pedra Furada para contemplarmos o belíssimo 

pôr do sol. Chegada e acomodação na Pousada e jantar. 
 

 
 

3° dia – Ponte Alta - Maleteiros 
 

Às 08h00 partida a caminho de Mateiros onde faremos paradas para conhecer o 
Canion do Sussuapara, que fica a 15 Km do Município de Ponte Alta, a fazenda Tri 

Agro, a Cachoeira da Velha, 100 Km de Ponte Alta é a maior cachoeira da região onde 
faremos uma visita contemplativa, a prainha do Rio Novo, a 5 min da cachoeira, onde 

faremos uma parada para lanche e banho em suas águas cristalinas. Por volta das 
15h00, seguiremos para as Dunas vermelhas, que fica a 90Km, onde poderemos 

apreciar o belíssimo pôr do sol inigualável que o cerrado jalapoeiro nos proporciona. 
Em seguida partiremos para a cidade de Mateiros que fica a 50Km das dunas para 

acomodação na pousada para pernoite e jantar. 
 

4° dia – Maleteiros - Palmas 
 

Após o café da manhã partiremos com destino a Palmas, no caminho iremos conhecer 
o Fervedouro Bela Vista, que fica a 2 Km da cidade e é considerado por muitos o 

fervedouro mais bonito de toda a região do Jalapão, seguiremos para o Fervedouro do 
Alecrim e posteriormente faremos uma parada para almoço e banho na Cachoeira das 
Araras. Faremos parada para fotos na Serra da Catedral e Morro Vermelho. Chegada 

em Palmas estimada as 19h00. Pernoite. 
 

5° dia – Palmas – Cidade de Origem 
 

Café da manhã. Em horário determinado, transfer até o aeroporto de Palmas para 
embarque no voo de retorno. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
Aéreo saindo de São Paulo – Palmas - TO - São Paulo; 

01 noite de hospedagem com café da manhã em Palmas no primeiro dia; 
01 noite de hospedagem com café da manhã em Ponte Alta; 
01 noite de hospedagem com café da manhã em Maleteiros; 

01 noite de hospedagem com café da manhã em Palmas; 
Transporte em todo o roteiro em veículo 4x4 off-Road com ar; 

Lagoa do Japonês, Pedra Furada (pôr do sol), Cânion Sussuapara, Fazenda Tri Agro; 
Cachoeira da Velha, Prainha do Rio Novo – Aqui será servido um lanche e onde 

tomaremos banho; 
Dunas (pôr do sol), Fervedouro Macaúbas (Nova atração do Jalapão); 

Fervedouro Bananeiras (do Ceiça), Comunidade Mumbuca (artesanato e cultura 
quilombola); 

Fervedouro Rio Sono, Cachoeira do Formiga, Fervedouro do Alecrim, Fervedouro Bela 
Vista; 

Cachoeira das Araras, Serra da Catedral, Morro Vermelho; 
Condutor ambiental credenciado 

Transporte Hotel Palmas – Aeroporto; 
Taxa de visitação nos atrativos; 

Kit Viagem Otimiza / Masterclass; 
Seguro de Viagem. 

 
O PACOTE NÃO INCLUI: 

 
Refeições que não estejam inclusas nos itens acima; 

Bebidas nas refeições. 
 

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO / TRIPLO: 
 
 
 

R$ 6.271,00 + R$ 60,00 DE TAXA DE 
EMBARQUE 

 
 
 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. 


