


Vista do Mirante da Reserva - Trilha da Andorinha - Foto de Luciane Simonds 



Durante 4 dias em meio a tranquilidade dos 400 hectares de Mata Atlântica da Reserva Passarim o fotógrafo Zé Paiva 
irá compartilhar sua experiência de mais de trinta anos como profissional, entremeando explanações, bate-papos e 
projeções com diversas práticas fotográficas na exuberante natureza da Reserva. 

Piscina natural de agua corrente 



Dia 1 - Quarta feira - 7 de setembro 

14h00 	Boas vindas e check in 
14h30	 Bate papo com Zé Paiva 
15h30	 Lanche da tarde 
16h30	 Caminhada fotográfica na Reserva 
18h03 	Por do sol 
19h30 	Jantar
20h30 	Bate papo com Zé Paiva sobre fotografia de 	
	 estrelas e light painting 
21h30	 Prática fotográfica 


Dia 2 – quinta feira – 8 de setembro 

  6h19	 Aurora - prática fotográfica 
  8h00 	Desjejum
  9h00	 Bate papo com Zé Paiva sobre fotografia de fauna 
10h00 	Trilha  do Beijaflor 
12h00 	Almoço
14h30	 Bate papo com Zé Paiva sobre macro fotografia 
15h30 	Lanche da tarde 
16h30 	Trilha do Tico-tico 
18h04 	Por do sol 
19h30 	Jantar
20h30 	Bate papo com Zé Paiva – fotografia de paisagem 



Foto noturna com light painting     

Macro fotografia de Caliandra sp. 



Tico-tico Martim-pescador

Quati Macaco-prego



Dia 3 – Sexta feira – 9 de setembro 
  4h30	 Trilha da Andorinha 
  6h00 	Nascer do sol no Mirante da Reserva 
  8h30 	Desjejum
10h00 	Bate papo com Zé Paiva sobre luz 
12h00	Almoço
14h30	 Trilha do Pica-pau 
16h30 	Lanche da tarde 
18h04 	Por do sol 
19h30 	Jantar
21h00 	Portfólio de Frans Lanting e Jim 	 	
	 Brandenburg

Dia 4 – Sábado – 10 de setembro 
  6h00	 Prática fotográfica – fotografia de 	 	
	 aves
  8h30 	Desjejum
10h00 	Trilha  do Tangará 
12h00 	Almoço
14h30 	Bate papo com Zé Paiva sobre 	 	
	 composição
15h30 	Lanche da tarde 
16h30 	Trilha do Sabiá 
18h04 	Por do sol 
19h30 	Jantar
21h00 	Luau na fogueira 

Dia 5 	 Domingo -  11 de setembro 
  8h00 	Desjejum
  9h30 	Trilha  da Saracura 
12h00 	Almoço
14h00 	Bate papo com Zé Paiva 
15h00 	Encerramento


Percevejos da familia "Coreidae" (adulto e ninfas) 



A Reserva Particular do Patrimonio Natural (RPPN) 
Passarim é uma área de 400 hectares de Mata Atlântica, 
equivalendo a 400 campos de futebol, localizada no 
Morro da Tigela, em Paulo Lopes, SC. A Reserva faz 
parte de um grande corredor ecológico que a une ao 
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, o maior parque 
de Santa Catarina. 


Possui inúmeras nascentes que vão desaguar em 4 
riachos de água pura. Apresenta exuberante vegetação 
nativa com árvores de até 30 metros de altura tais 
como: canela preta, peroba-vermelha e sassafrás, além 
de inúmeras bromélias e orquídeas. A reserva é 
frequentada por mais de 200 espécies de aves além de 
diversos outros animais. 







Ficaremos hospedados no confortável Refúgio Lua Azul, dentro da Reserva. O esquema de hospedagem é tipo hostel, 
com 2 quartos coletivos para 6 pessoas cada.  O Refúgio conta também com um amplo refeitório e uma sala de 
convivência com lareira.	 



“Redário” para aquele cochilo depois do almoço. 





Valor: R$ 1.690,00 / pessoa. 

Este valor inclui a hospedagem em quarto com até seis 
pessoas, alimentação vegetariana orgânica da chef 
Vitória Diehl e orientação do fotógrafo Zé Paiva. 

*Não inclui: seguro viagem e atividades não 
mencionadas na programação. 

Forma de pagamento: 

50% até 22/julho 
50% até 05/ago. 


VAGAS LIMITADAS!  
Grupo máximo de 12 e mínimo de 6 pessoas.  

*Sobre os cancelamentos: 

• Para cancelamentos solicitados até 30 de junho serão 
reembolsados em 80% do valor pago; 
• Para cancelamentos solicitados até 15 de julho serão 
reembolsados em 30% do valor pago; 
• 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. 




