


Trilha da Nascente do Rio Vermelho até a Praia do Moçambique (Parque Estadual do Rio Vermelho) 



12/11 – Sábado 

14h - Bate papo com o Zé Paiva. 
15h - Trilha da Nascente do Rio 
Vermelho até a Praia do Moçambique 
(passa por floresta de restinga e dunas)  
18h – Saida em van para dunas dos 
Ingleses. Após fotografar o pôr do sol 
(19h40), jantar nos Ingleses e retorno 
para a pousada. 

Vista aérea do Parque Estadual do Rio Vermelho 



Praia do Moçambique – Parque Estadual do Rio Vermelho 



13/11 – domingo  

5h30 – Saída trilha até a 
Praia do Moçambique. 
6h30 - nascer do sol na 
praia.
7h30 - café da manhã 
8h30 - Saída em van 
para Trilha Praia Mole  a 
Praia da Galheta .  
12-13h – Almoço no 
canal da Barra da Lagoa 
ou Fortaleza.  Retorno a 
pousada.
18 h – Saída em van 
para o por do sol na 
Lagoa da Conceição no 
Parque do Rio 
Vermelho.  


Parque Municipal da Galheta. 



Vista aérea da Lagoa da Conceição e Parque Estadual do Rio Vermelho 



14/11 – segunda-feira 

9h – Saída em van para 
Canto dos Araçás na 
Lagoa da Conceição.  
9h40 – início da trilha 
da Costa da Lagoa.  
12h - Almoço no final 
da trilha em restaurante 
de pescador e volta de 
barco para o Terminal 
Lacustre do Rio 
Vermelho. Retorno a 
Pousada.
18 h – Saída em van 
para fotografar o nascer 
da lua 100% cheia no 
Costão do Santinho. 



Casa no povoado da Costa da Lagoa. 



Costa da Lagoa - povoado acessível somente por trilha ou barco. 



Terminal lacustre do Rio Vermelho 



15/11 – Terça-feira 

4h45 – saída em van para a Praia Mole 
5h15 – início da trilha do Gravatá 
(incluído lanche de trilha).  
6h13 – nascer do sol na Pedra do 
Urubu.  
11h - No retorno da trilha, descida até a 
Praia Mole. Opção de lanches em bar 
na praia. 


Ponta do Gravatá  



Lagoa da Conceição, Praia Mole e Ilha do Xavier ao fundo. 



TARIFA POR PESSOA R$ 1.550,00 
(depósito, transferência ou cheque) 

Desconto de 5% até 19/09 
Inscrições até 30/09 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 

• Orientação fotográfica de Zé Paiva. 
• Hospedagem em quarto duplo com café da manhã na 
Pousada Ilha dos Anjos. 
http://www.pousadailhadosanjos.com.br/
• Transporte para todos os tours em van. 
• Lanche de trilha na terça feira. 
• O livro Expedição Natureza Tocantins – autografado por Zé 
Paiva

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO: 

Passagem aérea, transfers aeroporto-pousada-aeroporto, 
refeições, seguro viagem, gorjetas, bebidas, telefonemas e 
demais serviços não mencionados na programação. 

Política de cancelamento:  80% do valor pago será 
reembolsado se solicitado até 30/09. Após esta data não 
haverá mais reembolso.  

** VAGAS LIMITADAS! Grupo máximo de 12 e mínimo de 
6 pessoas. 
*** Reservamo-nos o direito de cancelar o tour no 
caso de condições climáticas que possam interferir 
na segurança dos viajantes. 

Inscrição rupestre na Praia do Santinho 



Praia do Santinho 




