
Cânion Itaimbezinho, Parque Nacional Aparados da Serra 



Sobre a região 

Em Aparados da Serra estão 
localizados os maiores cânions do 
Brasil. Com até 900 m de altura, eles 
começaram a se formar há pelo menos 
130 milhões de anos, quando uma 
forte explosão subterrânea precipitou 
um derrame de lavas basálticas que se 
esparramaram em forma de crosta e 
que, posteriormente, se racharam. De 
tão afiadas, as bordas que emergiram 
deste processo pareciam ter sido 
aparadas à faca, motivo pelo qual o 
lugar ficou conhecido como Aparados 
da Serra. Tempos depois, o topo dessa 
serra foi coberto por densa vegetação 
de araucárias, árvore que, ainda hoje, 
pode ser apreciada próxima às bordas 
dos cânions. Atualmente, este 
patrimônio paisagístico encontrado 
nas escarpas da Serra Geral está aberto 
à visitação e representa o principal 
atrativo turístico dos Parques Nacionais 
de Aparados da Serra e Serra Geral, 
abrangendo uma área de 
aproximadamente 30.360 hectares.  


Araucárias no Parque Nacional Aparados da Serra 



Itinerário da Viagem  
29/março a 1º/abril 

Quinta-feira - 29/mar 

16h - Encontro no Cambará Eco Hotel. 
Check-in. Roda de conversa. 

18h20 - Por-do-sol no mirante. 

19h - Aula inaugural. 

20h30 - Jantar livre. 

Sexta-feira - 30/mar 

6h as 6h30 - Fotografia da aurora no 
lago do hotel.  

7h - Café da manhã 

8h - Saída 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 ida e 
volta) com vistas das Cachoeiras das 
Andorinhas e Véu de Noiva. (ambas as 
trilhas planas e fáceis).  À tarde 
Cachoeira do Tio França.  Jantar livre. 

Café da manhã e lanche de trilha 
incluídos.

Cânion Itaimbezinho, Parque Nacional Aparados da Serra 



Cachoeira do Tio França 



Sábado - 31/mar 

Fotografia da aurora e por-da-lua 
das 5h20 as 6h no lago do hotel.  

7h - Café da manhã. 

Saída 8h para o Cânion Fortaleza, 
onde faremos a trilha da borda e do 
mirante, a melhor vista do 
imponente cânion, com 1117m de 
altitude (fácil – 3 km ida e volta). 
Depois faremos a 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 18h18 e nascer da lua 
100% cheia as 18h45. Prática de 
light painting. 

Jantar  livre. 

Café da manhã e lanche de trilha 
incluídos.


Cachoeira do Tigre Preto, Cânion Fortaleza 



Pedra do Segredo 



Domingo 01/abril 

Fotografia da aurora das 6h as 6h30 no 
lago do hotel (opcional).  

7h - Café da manhã. 
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 30 e 31/mar; 
• 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 – Cambará - 
aeroporto, equipamento fotográfico, 
gorjetas, refeições, bebidas, telefonemas, 
seguros e demais serviços não 
mencionados.  

TARIFA POR PESSOA: 

Hospedagem em quarto duplo:  

Depósito em conta:  
1 + 1 de R$ 1.264,00 (reserva + saldo até 
22/fevereiro) ou R$ 2.384,00 à vista  

Cartão de crédito – paypal: 4 x de R$ 653,00 

Hospedagem em quarto individual:  

Depósito em conta:  
1 + 1 de R$ 1.660,00 (reserva + saldo até 
22/fevereiro) ou R$ 3.131,00 à vista  

Cartão de crédito – paypal: 4 x de R$ 857,00 

Prazo para inscrições: 22/fevereiro 

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

** saída com grupo menor garantida 
mediante valor adicional - consulte. 


Cambará Eco Hotel - Certificado de Excelência 2016 pelo Trip Advisor. 



Cenas das Expedições FotográficasCânions do Sul em 2016  e 2017       



Cânion Fortaleza, Parque Nacional da Serra Geral 



Cânion Itaimbezinho, Parque Nacional Aparados da Serra 





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 não será devolvido (valor para bloqueio de hotéis e 
demais reservas). Os valores restantes pagos seguirão política de acordo com o abaixo: 

> Até 45 dias do início da viagem: 50% do valor total;  

> Até 30 dias do início da viagem: 30% do valor total;  

Após esta data: 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.  
Sobre o valor da multa serão adicionados, se houver: • taxas da administradora (se pago com cartão 
de crédito) • tarifa de DOC (se a conta de crédito não for no Banco Bradesco)  

Não nos responsabilizamos por custos de remarcação/cancelamento de passagens aéreas, e/ou 
reservas de hospedagem além daquelas incluídas no pacote.  

*Reservamo-nos o direito de cancelar o tour no caso de condições climáticas que possam 
interferir na segurança dos viajantes. 






