
15/jan - 1° DIA: PETROLINA-PE / SÃO RAIMUNDO NONATO-PI - 
Embarque em voo direto da Gol para Petrolina as 09h55, chegada 
prevista para as 11h55. Recepção no Aeroporto Senador Nilo Coelho 
em Petrolina-PE. Em seguida translado para São Raimundo Nonato 
com duração prevista de quatro horas de viagem. Parada no caminho 
para almoço, chegada, check-in no hotel, noite livre.

16/jan - 2º DIA: DESFILADEIRO DA CAPIVARA - CERÂMICA - 
SÍTIO DO MEIO - MUSEU DA NATUREZA - Após o café da manhã, 
deslocamento de 42km ate o Circuito do Desfiladeiro da Capivara, 
primeiro local visitado pela Dra. Niede Guidon ao chegar na região. 
Nesse circuito visitaremos vários sitios arqueológicos com pinturas 
rupestres. Iniciando pela "Toca da Entrada do Pajaú, pequeno abrigo 
com dezenas de pinturas que retratam o cotidiano dos povos que 
viveram nessa região, essas pinturas datam de 12.000 anos. Passando 
pela "Toca do Inferno", onde o visitante não encontrará pinturas, 
mas será recompensado pela beleza natural do local. Em seguida a 
"Toca do Barro" abrigo formado em um paredão de conglomerados 
de seixos, onde observaremos algumas pinturas. Em seguida, 
percorreremos uma trilha passando pela "Toca da Entrada do Baixão 
da Vaca", abrigo com 749 pinturas rupestres, seguindo até a "Toca dos 
Veadinhos Azuis". Depois visitaremos a "Toca do Paraguaio", primeiro 
sitio a ser catalogado pelos pesquisadores, onde após uma escavação 
foram encontrados dois esqueletos com datação de 7.000 e outro de 
8.670 anos. Almoço no Barreirinho e depois a visitação a Fábrica de 
Cerâmica da Serra da Capivara. A tarde, visitaremos o Circuito do Sí tio 
do Meio, grande abrigo sob rocha, onde durante as escavações foram 
encontrados uma machadinha de pedra polida que data de 9 .200 
anos e uma cerâmica que data 8.960 anos. Em seguida, visitaremos 
o Museu da Natureza onde ficaremos até o final da tarde. Retorno ao 
hotel.

17/jan - 3º DIA: GROTÃO DA ESPERANÇA - CALDEIRÃO DOS 
RODRIGUES - MUSEU DO HOMEM AMERICANO - Após o café 
da manhã, deslocamento de 35 km até o início da trilha. Nessa 
manhã percorreremos 9km com desnível que chega a 170 metros. 
Iniciaremos por pequenos sítios arqueológicos até chegar ao Grotão 
da Esperança (vista panorâmica). Em seguida, caminharemos até o 
Circuito do Caldeirão dos Rodrigues, onde visitaremos alguns sítios, 
entre eles a "Toca do Caldeirão dos Rodrigues", um dos principais 
sítios do Parque, onde o visitante pode observar um conjunto de 
pinturas belíssimas. Nesse abrigo foi realizado uma escavação onde 
encontraram fogueiras que datam de 18.000 anos. Parada para 
almoço na comunidade Sítio do Mocó. A tarde, visitaremos o Museu 
do Homem Americano. Retorno ao hotel.

18/jan - 4º DIA: SERRA BRANCA - CIRCUITO DO PERNA - BAIXÃO 
DAS ANDORINHAS - Após o café da manhã, deslocamento de 50 km 
até a chegada à Serra Branca, onde iniciaremos a trilha conhecendo o 
olho d'água da Serra Branca. Em seguida visitaremos sítios históricos 
e locais onde os maniçobeiros (aquele que extrai o látex da maniçoba) 
viveram antes do Parque. Parada para o lanche de trilha. E em seguida, 
deslocamento até o Circuito do Perna, local onde se encontra alguns 
sítios com várias pinturas do cotidiano do povo que viveram naquela 

época, entre ela destaque para uma cena de sexo grupal. No final da 
tarde, visitaremos o "Baixão das Andorinhas" local onde o visitante 
será contemplado com uma bela vista de um cânion e poderá em 
especial ver a revoada das andorinhas, um espetáculo da natureza. 
Retorno ao hotel.

19/jan - 5º DIA: SERRA DAS CONFUSÕES - CIRCUITO DA GRUTA DO 
RIACHO DOS BOIS - Após o café da manhã, deslocamento de 100 
km até a cidade de Caracol (entrada do Parque) conheceremos os 
locais mais visitados do Parque iniciando com uma vista panorâmica 
maravilhosa chamada de "Janela do Sertão", logo após visitaremos a 
Gruta do Riacho dos Bois, uma fenda em uma formação de arenito 
com mais de OI km de comprimento, local visitado por aventureiros 
desde antes da criação do Parque (criado em 1998) e por isso foi o 
primeiro a ser aberto aos visitantes. Em seguida teremos uma trilha 
para conhecermos um olho d'água. Nesse dia teremos lanche de 
trilha. Retomo a São Raimundo Nonato.

20/jan - 6º DIA: TRILHA HOMBU - BOQUEIRÃO DA PEDRA FURADA 
- Após o café da manhã, deslocamento de 30 km até a chegada a 
Trilha Hombu. com a visita a casa da família de Neco Coelho (uma 
das primeiras famílias a chegar à região). Em seguida, uma trilha 
passando por sítios arqueológicos, vistas panorâmicas, onde 
poderemos observar a vegetação local, a qual sofreu adaptações para 
sobreviverem na caatinga, como por exemplo, as várias espécies de 
cactos que aqui são encontrados. Almoço na comunidade Sítio do 
Mocó. Após o almoço visitaremos o Boqueirão da Pedra Furada, local 
mais visitado do Parque, onde se encontra alguns sítios arqueológicos 
e a famosa Pedra Furada (monumento geológico e cartão postal do 
Parque). A noite, visita noturna ao "Sítio Toca do Boqueirão da Pedra 
Furada", um paredão com mais de mil pinturas e onde foi encontrado 
até hoje o vestígio mais antigo da presença do homem no Continente 
Americano (50.000 anos). Retorno ao hotel à noite.

21/jan - 7º DIA: TRASLADO SÃO RAIMUNDO NONATO-PI a 
PETROLINA-PE - Após o café da manhã check out no hotel. Retorno a 
Petrolina-PE. Traslado ao hotel, acomodação, noite livre

22/jan - 8º DIA:  PETROLINA / SÃO PAULO - Café da manhã no 
hotel e saída para um city tour panorâmico para conhecer essa 
emblemática cidade. Tempo livre. A noite, traslado para o 
aeroporto, embarque em voo de retorno ao São Paulo, previsto 
para sair as 02h45 do dia 23/01, chegando em SP as 05h30

Obs. roteiro sujeito a ajustes de acordo com as 
condições climáticas. Os voos previstos podem sofrer 
alteração sem prévio aviso, porém serão ajustados 
de acordo com o planejado no roteiro para que 
todas as atividades sejam cumpridas sem 
comprometer a segurança e o conforto 
dos passageiros.

SERRA DA CAPIVARA & 
SERRA DAS CONFUSÕES

08 dias | 07 noites

Nas próximas férias de janeiro, conheceremos o Piauí, 
através do Parque Nacional Serra da Capivara, um 

lugar espetacular de Turismo arqueológico cultural, com 
aventura e curiosidades. Sua beleza ímpar e encantadora é 
inesquecível.
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 INCLUI        

- Transporte de Petrolina/São Raimundo Nonato/Petrolina 
    em veículos novos e completos.
-  Transporte pro parque durante todos os passeios.
- Hospedagem em apartamentos com café da manhã.
-  1 noite de hospedagem em Petrolina (no retorno)
-  City tour panorâmico em Petrolina
-  Almoço ou lanche de trilha durante os dias de passeio com 
   acompanhamento de suco ou refrigerante.
-  Água mineral geladinha durante os passeios.
-  Taxas de acesso aos locais de visitas.
-  01 vista ao museu da natureza.
-  01 visita ao museu do homem americano.
-  01 visita ao boqueirão da pedra furada com iluminação.
- Serviço de guia LOCAL, credenciado e especializado em 
    todos os passeios.
-  Seguro viagem (cortesia)

VOOS PREVISTOS - GOL

VOO 4912 15/jan - 09:05h 15/jan - 11:55h Guarulhos a Petrolina

VOO 1633 23/jan - 02:45h 23/jan - 05:30h Petrolina a Guarulhos

VALOR TERRESTRE (por pessoa)

APTO DUPLO ou TRIPLO
entrada de R$ 1.478,00 (transferência bancária)

e saldo em até 9x de R$ 660,00 (cheque, boleto ou cartão de crédito)

SUPLEMENTO SINGLE R$ 2.990,00 

À vista com 8% de desconto

* Valores válidos para fechamento até agosto de 2020

VALOR AÉREO (por pessoa)

tarifa de R$ 1.050,00 em até 10x no cartão de crédito

+ taxas de R$ 267,00 à vista

* Sujeito a confirmação no ato da reserva


