VALE DO RIO CLARO (P.N.)

A região do Vale do Rio Claro está localizada em pleno Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e conta com
inúmeras belezas naturais e com uma biodiversidade exuberante típica do Cerrado. As paisagens são de tirar o fôlego, os
poços parecem verdadeiros aquários naturais com suas águas cristalinas e cheias de vida. No vale encontramos três trilhas
principais que levam às seguintes atrações: Poço Verde, Poço das Antas e a Crista do Galo. Esta última localiza-se no
topo de um monte – acessível através de uma trilha bem tranquila apesar da leve inclinação – de onde se tem uma das
vistas panorâmicas mais espetaculares dos paredões de Chapada.

Atividade: caminhada
Distância: 2 km
Dificuldade: leve - moderado
Grupo mínimo: 4 pessoas
Tempo de duração: 4-6 horas

Inclusões: passeio com guia de turismo especializado, transporte 4x4,
equipamentos e seguro de turismo individual.
Horário de saída: a partir das 09h00 da manhã
Valor regular por pessoa com transporte 4x4 da agência: R$255,00
Adicional por pessoa para guia exclusivo: R$150,00

Pagamento: Para confirmação do passeio o valor de R$25,50 por pessoa (equivalente a 10% do valor total) deverá ser
pago antecipadamente direto no local parceiro do Grupo Villa Guimarães (hotéis, pousadas, restaurantes ou outros
estabelecimentos). A diferença de R$229,50 por pessoa (equivalente aos 90% restantes) deverá ser paga diretamente ao
funcionário do Grupo Villa Guimarães no dia do passeio através de cartão de crédito (em até 3x), PIX ou em espécie.
Importante: Os valores regulares permitem que os clientes sejam ‘encaixados’ em grupos pré-existentes de até no máximo
6 (seis) pessoas no total. Caso você prefira um passeio com exclusividade, favor adicionar o valor de R$150,00 por pessoa
para o guia exclusivo. Neste caso deve-se somar esse valor ao total e seguir as formas de pagamento descritas acima (10%
no local parceiro + 90% para o funcionário do Grupo Villa Guimarães).
Dicas para o passeio: Tênis ou bota para caminhadas; casaco e calça para as noites frias; roupa leve e esportiva; chinelo
ou sandália; chapéu ou boné; roupa de banho; toalha e canga; capa de chuva; protetor solar; repelente; garrafa de água ou
cantil; levar um lanche; mochila; remédios e itens pessoais indispensáveis; bastão para trilhas com subidas e descidas
íngremes; sacola para levar de volta o seu lixo.

