
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAVERNA AROE JARÍ E LAGOA AZUL (P.P.) 

 

 

 

 

 
 

A Caverna Aroe Jari é a maior caverna de arenito do Brasil. Com cerca de 1.550 metros de extensão, está localizada a 

aproximadamente 45 km do centro de Chapada dos Guimarães, na fazenda Água Fria. Seu nome é de origem "Bororo" e 

significa "Morada das Almas". Esta e outras cavernas estão dentro de uma área particular e a trilha possui cerca de 6 km em 

meio ao cerrado, com um pequeno trecho de mata ciliar. No caminho encontramos algumas pontes, uma nascente com uma 

cachoeira onde se pode beber água fresca e limpa, além de árvores centenárias, como um Jatobá de mais de 350 anos. 

 

 

 

Atividade: caminhada 

Distância: 13 km 

Dificuldade: leve - moderado 

Grupo mínimo: 2 pessoas 

Tempo de duração: 4-6 horas 

 
 
 

 

 

 

Inclusões: taxas de entradas, guia de turismo especializado, almoço, transporte 

no atrativo (trator), equipamentos de segurança e seguro de turismo individual. 

Horário de saída: a partir das 09h00 da manhã 

Valor regular por pessoa com transporte próprio: R$325,00 

Valor regular por pessoa com transporte da agência: R$425,00 

Adicional por pessoa para guia exclusivo: R$150,00 

 

Pagamento: Para confirmação do passeio o valor de R$32,50 ou R$42,50 por pessoa (10% do valor total) deverá ser pago 

antecipadamente no local parceiro do Grupo Villa Guimarães (hotéis, pousadas, restaurantes ou outros estabelecimentos). 

A diferença de R$292,50 ou R$382,50 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; lanterna e pilhas extras; remédios e itens pessoais indispensáveis; bastão para trilhas com 

subidas e descidas íngremes; sacola para levar de volta o seu lixo. 


