


Lagoa da Conceição. 





1º/novembro – quinta 

14h00 - Check-in no Praia Mole Hotel. 
15h00 - Roda de conversa com Zé 
Paiva.
18h00 – Fotografia do pôr-do-sol nas 
margens da Lagoa da Conceição. 
19h32 – Pôr-do-sol. 
20h30 – Jantar no hotel. 


Pôr-do-sol na Lagoa da Conceição 



Amanhecer na Praia Mole. 



2/novembro - sexta 

6h21 - Nascer do sol na 
Praia Mole. 
8h00 - Café da manhã  
9h00 - Trilha Praia da 
Galheta – Fortaleza da 
Barra .  
13h00 – Almoço em 
restaurante típico na 
margem do canal na 
Fortaleza da Barra . 
16h00 – Saída em van 
para o pôr-do-sol no 
Parque das Dunas da 
Lagoa da Conceição. 
19h33 – Pôr-do-sol 
20h30 – Jantar na 
Lagoa da Conceição. 


Trilha Praia da Galheta – Fortaleza da Barra .  



Dunas móveis. 



3/novembro – sábado 

6h20 - Nascer do sol na Praia Mole. 
8h00 - Café da manhã  
8h30 – Saída em van para Lagoa da 
Conceição.  
9h00 – Saída de barco do terminal 
lacustre da Lagoa da Conceição. 
10h00 - Início da trilha da Costa da 
Lagoa.  
13h00 - Almoço no final da trilha em 
restaurante de pescador e volta de 
barco para o Terminal Lacustre do 
Parque Estadual do Rio Vermelho. 
Retorno ao hotel. 
17h30 - Saída para pôr-do-sol. 
19h34 – Pôr-do-sol no Parque Estadual 
do Rio Vermelho.  
20h30 – Lanche na Barra da Lagoa 



Trilha para a Costa da Lagoa da Conceição. 



Canoa bordada no povoado da Costa da Lagoa. 



4/nov -  domingo 

5h30 – Saída do hotel 
para trilha do Gravatá 
(incluído lanche de 
trilha).  
6h20 – Nascer do sol na 
rampa de voo livre.  
12h00 - No retorno da 
trilha, descida até a 
Praia Mole para praia, 
mergulho, e almoço em 
bar na praia. 

Ponta do Gravatá. 



Ponta do Gravatá.  



VALOR TOTAL POR PESSOA: R$ 1.562,00 

Forma de pagamento:  
15% na reserva;  
50% até 14/08;  
35% até 14/09.
Pagamentos somente por depósito bancário. 

Prazo para inscrições: 30/agosto 

Inscrições mediante preenchimento da ficha de inscrição e 
depósito dos 15% iniciais. 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 

• Orientação fotográfica de Zé Paiva.  
• Hospedagem em quarto duplo com café da manhã no Praia 
Mole Hotel: http://www.praiamole.com.br  
• Transporte para todos os tours;  
• Lanche de trilha em 04/11;  
• Livro Expedição Natureza Tocantins – de Zé Paiva 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO:  

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

* 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.

Bote na Costa da Lagoa. 



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$ 234,30) 
não será devolvido (valor para bloqueio de 
hotéis e demais reservas).  

Os valores restantes pagos: Efetuaremos a 
devolução de   
Até 60 dias do início da viagem: 100% do 
valor total;  
Entre 59 e 40 dias do início da viagem: 50% 
do valor total;  
Entre 39 e 31 dias do início da viagem: 35% 
do valor total;  
A menos de 30 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. 


Engenho na Costa da Lagoa. 





Lightpainting na Expedição fotográfica Floripa 2016. 




   Making of das Expedições fotográficas Floripa. 




