




Itinerário da Viagem  
26 a 29/novembro/2015 (3 noites – 4 
dias):

Dia 1: Saída de Florianópolis de van 
às 14 hrs. O ponto de encontro é no 
aeroporto Hercílio Luz em 
Florianópolis. Chegada prevista no 
Cambará Eco Hotel as 18h30. 
Check-in, jantar e sessão de light 
painting e fotografia da lua cheia 
nascendo 20h49. 

Dia 2: Fotografia da aurora das 5h as 
6h30 na área do hotel (opcional). 
Saida 8h para o Cânion Fortaleza, 
onde faremos a trilha do mirante, a 
melhor vista do imponente cânion, 
com 1117m de altitude (fácil – 3 km 
ida e volta), trilha da Cachoeira do 
Tigre Preto e Pedra do Segredo - um 
bloco de rocha de 5 metros de 
altura, pesando 30 toneladas, 
equilibrada numa base de 50 
centímetros (trilha fácil – 7km ida e 
volta). Retorno ao hotel, fotografia 
do por-do-sol, jantar e bate papo 
com Zé Paiva. Café da manhã e 
lanche de trilha incluídos. 

Cachoeira do Tigre Preto 



Pedra do Segredo 



Canion Itaimbezinho 







Dia 3: Fotografia da aurora das 5h as 6h30 na área do 
hotel (opcional). Saida 8h para Cachoeira do Tio França. 
Almoço em Cambará do Sul e a tarde Cânion 
Itaimbezinho, o mais famoso da região, com paredões 
de 800 metros de altura, onde faremos a Trilha do 
Vértice e Trilha do Cotovelo com vistas das Cachoeiras 
das Andorinha e Véu de Noiva. (trilhas fáceis com 6 km 
de extensão). Café da manhã incluido. 

Cachoeira do Tio França 

Escarpas do itaimbezinho 



Trilha do Rio do Boi (interior do canion Itaimbezinho) 



Dia 4: Saída do Hotel 8h para o munícipio de Praia 
Grande onde faremos a Trilha do Rio do Boi. Essa 
trilha percorre o interior do Cânion do Itaimbezinho 
(que significa pedra afiada em tupi guarani).  A trilha 
tem uma extensão de 16 km ida e volta e dura cerca 
de 7h, com paradas para fotografias e muitos 
banhos nas várias cachoeiras e piscinas naturais. 
Saída da trilha estimada para 17 h. Depois de tomar 
um café colonial orgânico retornaremos direto para 
Florianópolis. Café da manhã e lanche de trilha para 
almoço incluídos. 
* Para essa trilha recomendamos tênis que possa 
molhar, pois vamos atravessar o Rio diversas vezes, 
e bastões de caminhada. 
** Favor trazer toda bagagem para a van de manhã 
na saída do hotel após o café da manhã.  
*** O itinerário acima está sujeito às condições 
climáticas.  
****Fim dos nossos serviços 




O programa inclui: 

•  Transporte Florianópolis – Cambará do Sul – Praia Grande - Florianópolis conforme roteiro acima; 
•  Transfers para todas as atividades conforme roteiro acima; 
•  03 noites no Cambará Eco Hotel em quartos duplos com 2 camas separadas ou 1 cama de casal. Para quarto 
individual favor consultar valor adicional; 
•  Acompanhamento e instruções de fotografia durante a viagem com Zé Paiva; 
•  Serviços e atividades citados na programação; 
•  Guia credenciado na Trilha do Rio do Boi. 

Não Inclui:  Seguro viagem, Bebidas; Atividades opcionais e Refeições e atividades não mencionadas na 
programação.

TARIFA POR PESSOA em quartos duplos 2 camas separadas ou 1 cama casal:  

Grupo de 10 pessoas: R$ 1.870,00 / pessoa 
Grupos de 8 ou 9 pessoas: R$ 2.117,00 / pessoa 
Grupos de 6 ou 7 pessoas: R$ 2.522,00 / pessoa 

>>> É necessário um número mínimo de 6 participantes para a viagem acontecer.  

VAGAS LIMITADAS! Aguardamos seu contato! Data limite para reserva com pagamento da parcela inicial é 
05/novembro.  

Forma de pagamento: 30% de entrada à vista para confirmar a reserva (depósito, transferência ou cheque) + saldo 
em até 03x no depósito ou cartão.  

* Pagamento com cartão de crédito haverá acréscimo de 5% no valor. 
**Política de Cancelamento: 
Cancelamentos solicitados até 26/outubro serão reembolsados em 100%, a partir desta data não haverá mais 
reembolso.
Reservamo-nos o direito de cancelar o tour no caso de condições climáticas que possam interferir na segurança 
dos viajantes. 

O que levar: Tênis confortável ou botas para trekking (2 pares),  roupas leves, agasalho, capa de chuva, mochila 
pequena, óculos de sol, protetor solar, máquina fotográfica e equipamentos, repelente, lanterna e cantil. 




