


Entardecer no Cânion Itaimbezinho, Parque Nacional Aparados da Serra 



Itinerário da Viagem  
13 a 16/abril (3 noites)  

Dia 1 - quinta-feira 

Encontro no Cambará Eco Hotel as 
19h. Check-in, jantar e roda de 
conversa. A lua cheia irá nascer no 
lago do hotel às 19h52. 

Dia 2 -  sexta-feira 

Fotografia da aurora das 6h as 6h40 no 
lago do hotel (opcional). Saída 8h para 
o Cânion Itaimbezinho, o mais famoso 
da região, com paredões de até 800 
metros de altura, onde faremos a 
Trilha do Vértice (1,5 km) e Trilha do 
Cotovelo (6 km) com vistas das 
Cachoeiras das Andorinha e Véu de 
Noiva. (ambas as trilhas planas e 
fáceis).  À tarde Cachoeira do Tio 
França. Café da manhã e lanche de 
trilha incluídos. 



Cânion Itaimbezinho, Parque Nacional Aparados da Serra 



Cachoeira do Tio França 



Dia 3: sábado 

Fotografia da aurora das 6h as 6h40 no 
lago do hotel (opcional). Saída 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 – 3km ida e 
volta). Retorno ao hotel, fotografia do 
pôr-do-sol as 18h, jantar e bate papo 
com Zé Paiva. Café da manhã e lanche 
de trilha incluídos. 


Cachoeira do Tigre Preto, Cânion Fortaleza 





Expedição Fotografia Cânions do Sul em 2016 



Dia 4: domingo 

Fotografia da aurora das 6h as 6h40 no 
lago do hotel (opcional). Saída do 
Hotel 8h para Cachoeira dos Venâncios.  
Na volta check out 12h. Café da manhã 
incluído.

* O itinerário acima está sujeito às 
condições climáticas.  
**Fim dos nossos serviços 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 

• Acompanhamento e orientação 
fotográfica durante a viagem com Zé 
Paiva;
• 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; 
www.cambaraecohotel.com.br ; 
• Transfers para todas as atividades 
conforme roteiro acima; 
• Lanches de trilha em 14 e 15/abril; 
• Taxas de visitação em todos os 
atrativos;
• Livro Expedição Natureza Tocantins 
de Zé Paiva autografado. 


Graxaim-do-campo



O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO: 

Passagens aéreas, transfers de chegada e 
partida de/para aeroporto, equipamento 
fotográfico, gorjetas, bebidas, telefonemas, 
seguros e demais serviços não 
mencionados.

TARIFA POR PESSOA   R$ 2.390,00

Forma de pagamento: 

15% na reserva; 

50% até 17/jan; 

35% até 17/fev. 

* Pagamentos somente por depósito 
bancário.

* VAGAS LIMITADAS: Mínimo de 6 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.


Cambará Eco Hotel 



 Cenas da Expedição Fotografia Cânions do Sul em 2016         



Cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral 



Vista aérea do Cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral 







Política de cancelamento: 

A desistência voluntária por parte do cliente antes da viagem deverá ser formalizada por escrito e enviado à 
info@braziltrails.com . Nesta situação, independente do prazo ou da antecedência, o valor referente à inscrição de 15% 
do valor total (R$ 359,00) não será devolvido (valor para bloqueio de hotéis e demais reservas). Os valores restantes 
pagos seguirão política de acordo com a deliberação normativa n. 161 de 09 de agosto de 1985 da EMBRATUR. 
Efetuaremos a devolução de valores conforme condições abaixo: 

Até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total; Entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total; Entre 7 e 20 
dias do início da viagem: 50% do valor total; A menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução 

O não comparecimento na data, hora e local de apresentação determinados para o embarque será considerado no-show, 
implicando na perda total do valor pago. O passageiro que, por livre e espontânea vontade, se desligar do grupo durante 
a viagem ou trocar a hospedagem contratada, assumirá toda e qualquer despesa decorrente dessa atitude, sem o direito 
a reembolso. 

  


