MIRANTE ALTO DO CÉU (P.P.)

O Mirante Alto do Céu é com certeza um dos lugares mais belos de Chapada dos Guimarães e o único mirante com uma
vista completa e desimpedida para Cuiabá. De lá também podemos ver outras cidades como Várzea Grande, Barão de
Melgaço, Santo Antônio do Leverger e Acorisal. Vê-se o pantanal, a Serra de São Vicente e o rio Cuiabá serpenteando pela
baixada cuiabana. No local existem trilhas com mata preservada, sendo possível ver animais silvestres. É um ponto
obrigatório para muitos estrangeiros observadores de pássaros e outros animais, além ser muito procurado aos fins da tarde
por conta de um pôr-do-sol absolutamente inesquecível.
Endereço: Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251 Chapada - Cuiábá)
Distância do centro de Chapada dos Guimarães: 17 km
Horário de visita: todos os dias das 09h00 às 18h00
Trajeto: carro + trilha curta

Inclusões: taxas de entrada do atrativo, acompanhamento de guia de turismo
especializado e seguro de turismo individual.
Grupo Mínimo: 4 pessoas
Horário de saída: variado (preferencialmente às 16h45)
Valor regular por pessoa com transporte próprio: R$125,00
Valor regular por pessoa com transporte agência: R$175,00
Adicional por pessoa para guia exclusivo: R$150,00
Pagamento: Para confirmação do passeio o valor de R$12,50 ou R$17,50 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$112,50 ou R$157,50 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; capa de
chuva; protetor solar; repelente; garrafa de água ou cantil; levar um lanche; mochila; remédios e itens pessoais
indispensáveis; sacola para levar de volta o seu lixo.

