


Entardecer no Parque Nacional da Lagoa do Peixe . 



SOBRE OS ROTEIROS E A REGIÃO 

Nossa expedição acontecerá na planície costeira situada 
entre a Lagoa dos Patos (que na verdade é uma laguna) e o 
Oceano Atlântico, nos municípios de Mostardas, Tavares e São 
José do Norte, entre dunas, banhados, lagoas, praias, florestas 
de restinga e antigos faróis, acompanhados de muitas aves. 

Uma das grandes atrações da região é o Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe, que abriga a lagoa homônima em seus 36 mil 
hectares (360 km2) . Este parque foi criado em 1986 e é 
reconhecido como uma das áreas mais importantes da 
América Latina para as aves migratórias.  

Por sua baixa profundidade (entre 10 e 60cm) e pela alta 
concentração de moluscos, algas, plânctons, caranguejos, 
siris, peixes e camarões, a Lagoa do Peixe (que também é uma 
laguna) é como um grande restaurante a céu aberto para as 
aves.  

Ela tem cerca de 35 quilômetros de extensão e perto de 1,5 
quilômetros de largura, estendendo-se paralela a praia 
oceânica, entre cordões de dunas e restinga nativa. 
Comunica-se com o oceano por uma barra que chega a ter 2 
metros de profundidade.   

Já foram registradas 182 espécies de aves na lagoa, sendo 26 
visitantes do hemisfério norte e 5 do hemisfério sul, entre elas 
o belíssimo flamingo, que vem do Chile e Argentina, e o 
maçarico-do-papo-vermelho, que percorre milhares de 
quilômetros vindo da América do Norte. 



Revoada de flamingos 
"Phoenicopterus rube". 



Outra atração importante é a Lagoa dos Patos, com 
suas praias, dunas, sambaquis e faróis centenários. A 
Lagoa dos Patos é uma enorme laguna (a maior da 
América do Sul) de água salobra, pois comunica-se 
com o mar através da Barra de Rio Grande, e tem 
cerca de 265 quilômetros de extensão e 60 de 
largura, com profundidade máxima de 7 metros. 

Também iremos visitar o Refúgio de Vida Silvestre do 
Molhes de São José do Norte, que juntamente com o 
da Ilha dos Lobos em Torres RS, são os dois únicos 
locais de avistamento de leões e lobos marinhos em 
mais de 8 mil quilômetros de litoral brasileiro. Os 
leões-marinhos, que podem chegar a mais de 100 
indivíduos em algumas épocas do ano, pesam cerca 
de 350 quilos e podem chegar a quase 3 metros de 
comprimento.  


	 



Pôr do sol à caminho de Tavares. 



1º dia  
Quarta-feira – 14 de novembro 

Chegada na cidade de Tavares RS.  

Check in no Hotel Parque da Lagoa.  
Dia Livre. 

18h - Roda de conversa e aula 
inaugural com o fotógrafo Zé Paiva. 

21h - Jantar livre. 

Trilha do Talha-mar. 



Pôr do sol na Lagoa dos Patos. 



2º dia  
Quinta-feira– 15 de novembro 

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. 



Dunas de Tavares. 



Barra da Lagoa do Peixe. 



3º dia  
Sexta-feira – 16 de novembro 

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. 


Praia do Barranco. 



Leão-marinho-do-sul (Otaria flavescens) nos molhes de São José do Norte. 



4º dia  
Sábado– 17 de novembro 

Após o 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 às dunas de areia 
fotografar o pôr-do-sol e fazer uma 
prática de fotografia noturna e 
light-painting.

Jantar e roda de conversa. 


Contemplando a Lagoa dos Patos. 



Artista Eloir Silva faz miniaturas de aves em Mostardas. 



5º dia 
Domingo – 18 de novembro 

Café da manhã e check-out.  

Fim dos nossos serviços. 


Light painting na dunas de Tavares. 



Trilhas das Dunas em Mostardas. 



O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 

•  Orientação fotográfica do Zé Paiva. 
•  Hospedagem com café da manhã no Hotel Parque 
da Lagoa http://www.hotelparquedalagoa.com.br/ 
•  Transporte para todos os tours em veículo 4x4. 
•  Guia especializado. 
•  7 refeições (4 jantares 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.  


Ruínas na na Praia do Lagamar. 



INSCRIÇÕES

Pagamento por depósito bancário: 

Total por pessoa em quarto duplo: R$ 2.785,00 à vista até 
28/setembro/2018

Ou: 1 + 1 de R$ 1.476,00, sendo que a 1ª parcela deverá ser 
paga até 10/setembro e a 2ª parcela deverá ser paga até 
10/outubro/2018
  
Total por pessoa em quarto individual: R$ 3.070,00 à vista até 
28/setembro/2018

Ou: 1 + 1 de R$ 1.627,00, sendo que a 1ª parcela deverá ser 
paga até 10/setembro e a 2ª parcela deverá ser paga até 
10/outubro/2018
  
Pagamento com cartão de crédito via paypal: 

Total por pessoa em quarto duplo: 4 x R$ 765,00 
Total por pessoa em quarto individual: 4 x R$ 845,00 
  
Prazo para inscrições: 28/setembro/2018 

DESCONTO de 5% para inscrições realizadas até 28/Fev. 
  
* *VAGAS LIMITADAS! Grupo máximo de 12 e mínimo de 6 
pessoas.  

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


Martim-pescador-pequeno.



Farol  Capão da Marca. 



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 40 dias do início da viagem: 80% do valor total;  
> Até 30 dias do início da viagem: 50% 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 ou 
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.


Lagoa dos Patos. 



Praia de São José do Norte. 




