
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Therha Chapada das Mesas                                              

     
18 a 22 JUNHO  de 2021 

                                          5 dias / 4  noites 
                                           Mínimo: Grupo 12 pessoas. Acompanha também guia da Pisa (Claudia Ribeiro). 
                                           Nível de dificuldade:  Trekking Moderado -  45  km  (Total de Caminhada)  

 

 

As Chapadas são impressionantes por sua paisagem única e a Chapada das Mesas não é uma exceção e ficou mais 

desconhecida e preservada por causa do seu acesso que antes era muito difícil.  No sul do Maranhão, a cidade de Carolina 

próxima à divisa com o Tocantins é ponto de partida para a aventura em meio a cenários surpreendentes. A partir desta 

cidadezinha bucólica, percorrendo estradas de terra em carros 4x4 alcançamos  cachoeiras e formações rochosas esculpidas 

pelo vento e pela chuva, que lembram mesas de vários tamanhos e formatos. Assim é o Parque Nacional da Chapada das 

Mesas, um misto de sertão, bosques de buritizais, quedas d'água, cânions e cerrado. A rede hidrográfica do município é 

bastante rica, formada por rios perenes e temporários. Os rios pertencem a duas bacias hidrográficas: Tocantins e 

Paranaíba. Além de ser banhada pelo Rio Tocantins, Rio Lajes, Rio Farinha, Rio Itapecuru, Rio Manoel Alves, Rio Sereno, 

Carolina é cortada por rios menores e diversos riachos e córregos cortam a sede e o interior do município. O clima do 

município de Carolina é o tropical com duas estações bem distintas: uma chuvosa, que vai de outubro até abril, e outra seca, 

de maio a setembro. A gastronomia Carolinense é rica e bastante diversificada onde destacam-se os pratos a base de peixe 

de água doce como: surubim no leite de coco e pirão, pacu, tambaqui e tambacu fritos, assim como a carne de sol com 

macaxeira frita e a galinha caipira ao molho pardo. Entre as frutas regionais encontramos o cupuaçu, araçá, cajá, maracujá, 

coco d’água, além dos famosos doces caseiros de casca de laranja,jaca, manga buriti, banana passa. Visitaremos as 

principais atrações e cachoeiras da região nos conectando a essa terra pouco explorada e tão pulsante. 

 
Sobre a coordenadora: Claudia Quadros – Psicóloga transpessoal, especializada em Psicossomática pela 
Escola de medicina Psicossomática, Mestre em Educação, Facilitadora Xamânica pela Escola de 
Noexamanisno – Paz Geia e gestora do Instituto Escola Trilha dos Lobos desde 1997 – uma escola espiritual 
filantrópica. Aperfeiçoou suas práticas de autoconhecimento com povos nativos como os Kahunas no  Hawai; 
no Peru em Machu Pichu, na Austrália com os aborígenes Pitjantjatjara, no Chile no Deserto do Atacama, nos 
EUA, na Reserva Navajos em Utha; na Amazônia com o povo Huni Kui do rio Jordao. Conduziu grupos com 
vivências iniciáticas de transformação no México, em Aparados da Serra, Norte do Peru, Chapada Diamantina, 
Marrocos, Jalapão, Inglaterra, Chapada dos Veadeiros, Ilha da Pascoa, Patagônia chilena e argentina, Índia. . 
Hoje dedica-se a conduzir cada vez mais pessoas para vivencias profundas nos lugares sagrados do mundo. 
Quer saber mais acesse: www.claudiaquadros.com  
O roteiro a seguir refere-se aos lugares que serão visitados, as atividades e meditações a ser desenvolvidas 
localmente constarão no roteiro ritualístico que será entregue na viagem. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_das_chuvas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_seca
http://www.claudiaquadros.com/


  

 

 
 
 
DIA A DIA 
 
 
18 JUN/21 - 1º Dia - ORIGEM / IMPERATRIZ / CAROLINA 

Apresentação no aeroporto da cidade de origem com destino à cidade de Imperatriz/MA. Recepção 
e traslado às 16h para Carolina (aproximadamente 3h/220km). Acomodação em pousada e noite 
livre. Sem refeições inclusas. Pernoite em Pousada. 
Reunião do grupo. 
 
19 JUN - 2º Dia - PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS / CACHOEIRA DE SÃO 
ROMÃO / CACHOEIRA DA PRATA / PORTAL DA CHAPADA 

Após o café da manhã bem cedo,  em um transfer sairemos para visitar  a Chapada. Teremos a 
magnifica visão de 180º da Chapada das Mesas e do majestoso Morro do Chapéu. Seguiremos, 
para as Cachoeiras de São Romão e Prata – a 83km de Carolina, sendo 30km de asfalto, pela Rod. 
BR 010, e 53km em estrada de areia off-road pelo Parque Nacional da Chapada das Mesas.  
O Rio Farinha que faz divisa natural dos municípios de Carolina e Estreito desenha essas duas 
belíssimas e exuberantes cachoeiras no Cerrado Maranhense. Almoçaremos no local (não incluso). 
A cachoeira de São Romão tem queda d’água de 25m de altura com uma boa área destinada a 
banho as margens do rio Farinha, sendo a maior da Chapada das Mesas em volume de água, 
formado uma excepcional caverna onde os andorinhões do cerrado fazem seus ninhos em total 
preservação. A Cachoeira da Prata é constituída de três quedas lindíssimas. Retorno à Pousada ás 
18h.  Café da manhã incluso.  Pernoite em Pousada. 

 
20 JUN - 3º Dia - SANTUÁRIO PEDRA CAÍDA / CACHOEIRAS DA CAVERNA 
E CAPELÃO / PORTAL DA CHAPADA 

Após o café da manhã, em um transfer  percorreremos  35 km  pela estrada misto de asfalto e terra,  rumo 
ao santuário ecológico de Pedra Caída, um complexo que possui uma variedade de quedas 
d’água, sendo que a principal delas despenca de uma altura de 46 metros. Conheceremos a 
Cachoeira Santuário da Pedra Caída, uma das mais belas cachoeiras do Brasil. Após almoço 
no local (não incluso), faremos visita às Cachoeiras da Caverna e Capelão. Após tempo livre 
para curtir os atrativos e atividades opcionais, como as tirolesas, e retorno para Carolina. No 
caminho, faremos uma parada para conhecer o Portal da Chapada das Mesas, o cartão 
postal da Chapada das Mesas.  Retorno à Pousada.  Café da manhã incluso.  Pernoite em 
Pousada. 
 
 

21 JUN – 4º Dia - POÇO AZUL / ENCANTO AZUL / CACHOEIRA DE SANTA BÁRBARA 

Após o café da manhã iremos para o município de Riachão que fica  a 135 km (115km em asfalto e 
mais 21 km de off-road). Aproximadamente 2h de deslocamento. Chegaremos ao Encanto Azul, 
uma nascente de rochas calcárias de águas cristalinas e azuladas, onde teremos tempo para 
tomar um banho refrescante.  
Seguiremos, então, para o Complexo Santa Bárbara, onde almoçaremos (não incluso). Em 
seguida, visitaremos o Poço Azul, cujo o reflexo da água explica seu nome. Sua piscina natural 
formada por águas cristalinas nos convida para curtir mais um delicioso banho. O último lugar a ser 

visitado será a Cachoeira de Santa Bárbara, um dos maiores saltos da 
Chapada das Mesas com 70 metros de altura e um delicioso poço para 
banho. Retornaremos para a pousada no final da tarde para pernoite. Café da 
manhã incluso.  Pernoite em Pousada. 
 
22 JUN - 5º Dia - CAROLINA / IMPERATRIZ / ORIGEM 

Após o café da manhã, check out e traslado às 06h ou 09h para o Aeroporto de 
Imperatriz (aproximadamente 3h de viagem). Embarque com destino à cidade de 
origem.  
  
Obs.: é feita apenas uma saída de traslado, no horário que atenda a necessidade de 
todos. 
  
Café da manhã; 
Sem pernoite incluso. 
  
A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que 
possam interferir na segurança dos participantes. 

 
 



  

 

 
 
PARTE TERRESTRE - VALORES POR PESSOA EM R$ 

HOSPEDAGEM ACOMODAÇÃO SGL DBL 

Pousada do Lajes 

https://pousadadolajes.com/ 
Standard 4.700 3.900 

Valores válidos para saída em 11 junho/21. 
Entradas dos atrativos: R$ 110 

   

Importante:  Caso haja algum motivo em que o passageiro venha a ser obrigado a ficar em acomodação 

individual, terá que pagar, antes do embarque,  o acréscimo da diferença para a acomodação individual ou 
SGL equivalente à R$ 800. 

 
 

PARTE AÉREA ORIGEM / IMPERATRIZ / ORIGEM - POR PESSOA EM R$ 

CIA AÉREA 
VALOR COM TAXAS 

A PARTIR DE: 

Latam  
 

Saída São Paulo 
18JUN  CGH BSB  06h05 07h45 
18JUN  BSB IMP    08h25 10h20 
22JUN  IMP BSB   16h25 18h20 
22JUN  BSB CGH  18h55 20h40 
 
Saída Rio de Janeiro 
18JUN  GIG BSB   05h55 07h40 
18JUN  BSB IMP    08h25 10h20 
22JUN  IMP BSB   16h25 18h20 
22JUN  BSB GIG   19h50 21h40 

 
 

R$ 1.500 
 
 
 
 

R$ 2.000 

Informações gerais: 

* A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que possam interferir na 
segurança dos participantes. 
* As tarifas das Cias. Aéreas estão sujeitas a constantes mudanças, por ser essa uma estratégia do mercado. Certifique-se 
no dia do pagamento do seu pacote, se a tarifa informada pode ser confirmada. Somente a emissão do bilhete, garante a 
tarifa. 
  

Passageiros voando em outros voos ou com outras companhias aéreas: Caso deseje poderemos 
reservar outros opções de voos e companhias aéreas, entretanto, se os voos chegarem ou saírem em horários 

diferentes aos do grupo, os passageiros poderão esperar e usar o transfer do grupo. Caso desejem, transfer 
especial  para o hotel diferente do grupo, o valor será cotado e cobrado à parte. 

 

Valores válidos para grupo mínimo de 12 clientes. 
 
Cheque 

5 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 28 fev/21 
4 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 mar /21 
3 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 abr/21 
2 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 mai/21 
(30% na 1ª parcela e o restante em parcelas de igual valor). 
* Aceitamos somente cheque do próprio viajante. 
  
Cartão 

Visa, American Express e Mastercard - Entrada + 3 x sem juros. 
(Entrada de 30% em cheque ou depósito e o restante em até 3x iguais no cartão).  
*** para clientes estrangeiros, consultar condições de pagamento. 
*** for foreign clients consult payment rules.  
 



  

 

O pagamento deve ser integral até 30 dias antes do embarque. 
 
Cancelamentos 

Em caso de cancelamento por parte do cliente, serão abatidos os valores referentes à taxa administrativa e a multa de 
cancelamento da companhia aérea, e sobre o valor restante pago incidirão as seguintes taxas de cancelamento que serão 
rigorosamente cobradas: 
  
Parte terrestre 

Cancelamento até 30 dias do início da viagem: multa de 10% do valor total; 
Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: multa de 20% do valor total; 
Cancelamentos com 20 ou menos dias do inicio da viagem: percentuais superiores aos acima referidos, desde que 
correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da 
desistência do usuário. 
  
Parte aérea: Taxa ou multa de cancelamento cobrada pelas Companhias Aéreas para os bilhetes em questão. 

   
 
O QUE ESTÁ INCLUSO 
 
Inclui 

- Transfer compartilhado: Imperatriz / Carolina / Imperatriz; 
- Receptivo a partir de Imperatriz; 
- 04 pernoites em Pousada com  c/ café da manhã; 
- Passeios citados no roteiro; 
- Deslocamento da pousada para o centro da cidade todos os dias para o jantar; 
- Guia local; 
- Seguro viagem; 
- Brinde especial 
 
 Não inclui 

- Passagens aéreas ou rodoviárias; 
- Alimentação e bebidas; 
- Passeios opcionais; 
- Despesas pessoais; 
- Taxas ambientais e entradas nos atrativos; 
- Itens não mencionados no roteiro. 
 
CHECKLIST 

- Toalhas de banho (para os passeios); 
- Tênis ou bota para caminhada; 
- Sandália tipo papete para os passeios (todos têm caminhada por dentro d'água); 
- Calça para trekking; 
- Camiseta de manga comprida leves (para proteção solar); 
- Protetor solar e chapéu; 
- Repelentes; 
- Sunga / biquíni; 
- Óculos escuros; 
- Máquina fotográfica; 
- Artigos de higiene pessoal; 
- Medicamentos de uso pessoal; 
- Máscara de mergulho para o Encanto Azul (opcional). 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Avisar com antecedência o tipo de alimentação, caso a pessoa seja vegetariana ou 
tenha alguma restrição alimentar; 
- Apesar de não haver foco de febre amarela, é recomendável a vacinação com, pelo 
menos, 10 dias de antecedência ao embarque; 
- A voltagem é 220V; 
- Na cidade de Carolina há sinal para telefonia celular Oi, Vivo, Claro e Tim; 
- Qualquer época é legal para se conhecer a região. A época das chuvas ocorre de 
dezembro a maio. O que poderá ocorrer, eventualmente, são alterações nos horários 
dos passeios para melhor aproveitamento das atrações. As características dos 
atrativos poderão estar alteradas devido às condições climáticas; 
- Carolina é uma região quente o ano inteiro. A temperatura varia de 20º a 38ºC;  
 
 
- A cidade dispõe dos bancos: Bradesco, Banco do Brasil e Banco da Amazônia.  



  

 

 
 

 
O roteiro é sugestivo e as atividades como meditações serão realizadas durante a programação e de acordo com a 

energia do local e do grupo e conduzidas pela Coordenadora/Terapeuta Claudia Quadros.  

 

Restrições: Roteiro não recomendado para maiores de 68 anos e menores de 14 anos. 

 

 
 

 

 
CONTINGÊNCIAS  COVID-19  
Os passageiros declaram estar cientes e aceitam o seguinte: 

 
A exposição ao COVID-19 é um risco inerente a qualquer local público onde haja pessoas. Não podemos garantir que você 
não será exposto durante a sua viagem. Ao visitar o destino dessa programação você será obrigado seguir as diretrizes de 
protocolos dos centros de controle e prevenção de doenças, as autoridades de saúde e políticas de segurança sanitária. 
 
Estamos ainda em Pandemia e com isso estamos sujeitos à normas de saúde e os itinerários confirmados poderão ser 
alterados de acordo com as normas e protocolos de saúde e segurança de cada país visitado. Dessa forma,  se houver 
qualquer impedimento poderemos ajustar/alterar o roteiro para que possam desfrutar de todos os dias da viagem.  

Em caso de cumprimento de protocolo de saúde for exigido a realização do exame PCR Covid-19 antes ou durante a viagem 
esses custos e realização correrão por conta do cliente que deverá também arcar com os custos de seu resultado, mesmo 
que seja quarentena compulsória no país da realização do exame e despesas como hospedagens extras, alimentação, 
multas aéreas e outras. 

Os seguros viagem, apenas cobrem os custos de internação para o tratamento da COVID-19 até o limite da 
apólice contratada, mas não cobrem despesas extras como quarentena compulsória para pessoas com 
COVID Positivo e/ou assintomáticos por exemplo, e essas despesas extras correrão por conta do cliente. 

Em caso de necessidade de alteração ou até cancelamento da programação reservada, nossa agencia 
buscará intermediar a negociação, bem como eventuais créditos. Entretanto, o cliente declara estar ciente e 
aceita arcar com esses custos pois alguns serviços poderão não ter reembolso ou remarcação como 
entradas, tickets de trem, multas, entre outros. Não há garantia de alteração, remarcação, cancelamento ou 
reembolso integral.  

Obrigatório durante a viagem: uso de máscara, distânciamento social, álcool gel. Apresnentação de Exames PCR Negativo, 
com até 72 horas antes do embarque. 


