
  

       Passeio no Parque Nacional de

                Chapada dos Guimarães

A área do cerrado cobre 2.000.000 km²do Brasil e uma grande 
parte é no planalto do Mato Grosso.  
Milênios longos a erosão deixou aqui formações rochosas 
fantásticas e cavernas feita de granito e arenito. Os planaltos são 

cobertos com gramíneas e florestas  bagunçadas que são 
resistentes ao fogo para durante a estação da seca. 

Após Café da manhã viagem até o Parque Nacional de Chapada dos 
Guimarães e visita ao mirante da cachoeira Véu de Noiva, a maior 
com mais de 80m. De lá se avista um vale formado pelo rio 
Coxipozinho, Cerrado, Paredões e floresta amazônica com inúmeras 

fontes que fluem para baixo nos vales. Em seguida de carro até 
chegar ao ponto inicial da caminhada que começará  pelo Cerrado, 
conhecendo veredas e campos rupestres bem característicos da 
savanna brasileira. Chegada ao início do Circuito de Cachoeiras do 
Parque Nacional: cachoeiras do Pulo, Degrau, Prainha e Andorinhas. 

 
Durante o passeio o visitante terá contato com o mosáico geológico 
que compõe a Chapada, conhecendo desde rochas primitivas do 
nosso Continente até as formações mais recentes, como Formação 
Furnas e Formação Ponta Grossa, além de poder aproveitar os 

banhos na mais pura água doce do centro do Brasil. No retorno da 
pra tomar um ultimo banho na  cachoeira 7 de setembro. A trilha 
segue até a Casa de Pedra, uma pequena caverna de arenito 
esculpida pelo mesmo córrego, um dos formadores das cachoeiras. 
Uma pequena exploração visual para conhecer o local e despedida 

do circuito. Viagem de carro e saída do Parque Nacional prevista 
para as 16h ou 17h. Sugerimos lanche reforçado neste dia para 
aproveitar as cachoeiras com pic-nic.

   Apartir de 180 R$ / 2 pessoas

260 R$ /2  pessoas + carro
260 R$ /4 pessoas
360 R$ /4 pessoas + carro
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