


Entardecer no Parque Nacional da Lagoa do Peixe . 



1º dia – Sábado – 25 de fevereiro 

Chegada na cidade de Tavares RS. Check 
in no Hotel Parque da Lagoa. Jantar e 
roda de conversa com o fotógrafo Zé 
Paiva.

2º dia – Domingo – 26 de fevereiro 

Após café da manhã saída para Lagoa 
do Peixe parte norte, Trilha do 
Talha-mar, dunas, praia oceânica, Barra 
da Lagoa e Farol Mostardas. Almoço em 
propriedade rural. À tarde parte sul da 
Lagoa do Peixe e Lagoa dos Patos, onde 
vamos andar pelas margens com 
paradas para contemplação, passando 
por Sambaquis e pelo Farol Capão da 
Marca. Final da tarde, após o pôr-do-sol, 
retorno ao Hotel. Jantar e roda de 
conversa.


Arumbeva "Opuntia monacantha Haw" . 



Revoada de flamingos "Phoenicopterus rube". 



Trilha Talha-mar, Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 



3º dia – Segunda-feira – 27 de 
fevereiro

Após café da manhã saída para São 
José do Norte, passando pela Vila do 
Bojuru , Praia do Barranco (vila de 
Pescadores), cidade de São José do 
Norte. Almoço na praia de São José. 
Visitação aos molhes da barra e 
avistagem de leões marinhos no 
Refúgio de Vida Silvestre. 
Posteriormente visitaremos o farol da 
Barra e retornaremos pela praia 
passando pela Barra do Estreito. Jantar 
e roda de conversa. 



Lobo-marinho-subantártico "Arctocephalus tropicalis" em São José do Norte. 



Colônia de leões-marinhos "Otaria flavescens" nos molhes de São Jose do Norte. 



4º dia – Terça feira – 28 de fevereiro 

Após café da manhã iremos visitar o 
Farol Cristovão Pereira. Andaremos 
bons trechos nas margens da Lagoa 
dos patos e estradas de areia. No 
retorno iremos para o Balneário 
Mostardense onde será o nosso 
almoço. À tarde faremos um pequeno 
tour na cidade de Mostardas, visita ao 
centro histórico, artesanato de 
miniaturas de aves e lã de ovelha. Final 
de tarde iremos as dunas de areia 
fotografar o pôr-do-sol. Jantar e roda 
de conversa. 

5º dia – Quarta-feira – 1º de março 

Café da manhã e check-out.  

Revoada de marrecas-piadeiras "Dendrocygna viduata", Lagoa dos Patos. 



Centro histórico e artesanato em Mostardas.     



Pôr-do-sol nas dunas de Mostardas. 



TARIFA POR PESSOA   R$ 2.620,00 
(depósito, transferência ou cheque)  
Forma de pagamento:  
30% na reserva;  
50% em 06/dez  
20% em 06/jan. 
O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 
• Orientação fotográfica do Zé Paiva. 
• Hospedagem em quarto duplo com café 
da manhã no Hotel Parque da Lagoa em 
Tavares RS. 
www.hotelparquedalagoa.com.br
• Transporte para todos os tours em veículo 
4x4.
• Guia especializado. 
• 7 refeições (4 jantas e 3 almoços) 
• O livro Expedição Natureza Tocantins 
autografado por Zé Paiva 
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO: 
Passagens aéreas, transfer de chegada e 
partida em Tavares, gorjetas, bebidas, 
telefonemas, seguros e demais serviços não 
mencionados.  
Política de cancelamento:  
80% do valor pago será reembolsado se 
solicitado até 05/dez/16.  
50% do valor pago será reembolsado se 
solicitado até 05/jan.  
Após esta data não haverá mais reembolso. 
* VAGAS LIMITADAS: Mínimo de 5 e 
máximo de 12 pessoas. 
** Reservamo-nos o direito de cancelar o 
tour no caso de condições climáticas que 
possam interferir na segurança dos 
viajantes.

Praia em São José do Norte. 



Revoada de Maçaricos-pretos "Plegadis chihi". 







