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A CHAPADA DOS VEADEIROS
Destinos de natureza são encantadores, cheios de surpresas e
paisagens deslumbrantes.

O Brasil é um país rico em destinos de ecoturismo, que fazem com que
você saia da rotina e se coloque em contato com a natureza,
conhecendo a diversidade da fauna e flora que o país possui.

Uma viagem para um destino de ecoturismo é enriquecedora,
principalmente para famílias com crianças, pois contato com a
natureza é muito importante para o desenvolvimento, além de criar
memorias especiais e o respeito pela natureza.
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Viajar para a Chapada dos Veadeiros é uma experiência incrível, por
isso preparamos nesse E-Book dicas valiosas para auxiliar você e sua
família durante essa aventura.

A Chapada dos Veadeiros-GO
é um destino completo quando
o assunto é ecoturismo e
atividades ao ar livre.

Claro que tudo feito de forma
segura. Fique de olho nas dicas
Férias Vivas.

Café da manhã assistindo o pôr-do-sol através do
Morro da Baleia.



Primeira coisa para que sua viagem em família para a Chapada dos
Veadeiros seja fantástica e inesquecível, é contratar uma agência de
viagens que entenda do destino e tenha os melhores fornecedores
da região, que trabalham de acordo com a normas segurança, para
que sua viagem corra da melhor forma possível e que você possa
conhecer o máximo da região durante a sua visita.

É essencial para a sua segurança que o operador de turismo siga a
norma ISO ABNT NBR 21101 – Turismo de Aventura – Sistema de
Gestão da Segurança e a norma ABNT NBR 15285 – Turismo de
aventura – Condutores – Competências de pessoal.  Se você nunca
tiver ouvido falar nas normas de segurança no turismo, entre em
contato com nossa parceira UPack que irá auxiliar na sua escolha e
passar as orientações necessária.

ANTES DA VIAGEM
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Vale da Lua 



Elas garantem que a empresa investe em sua operação. Sua viagem
vai ser muito melhor escolhendo uma equipe treinada com técnicas
indispensáveis de comunicação em grupo e preleção, liderança,
tomada de decisão, interpretação ambiental, planejamento e técnicas
de travessia de rios.

Além disso, a sua viagem será em áreas naturais protegidas, então é
necessário levar em conta empresas que valorizem e respeitem a
fauna e flora do cerrado, a sua geografia, sua história e os povos
tradicionais.  A Chapada dos Veadeiros é uma pérola do turismo e é
organizada em grupos e associações que buscam preservá-la e
oferecer o turismo de forma segura para todos. O Grupo Voluntário de
Busca e Salvamento criado por Ion David, embaixador da Férias Vivas,
tem um papel essencial nessa missão. 

ANTES DA VIAGEM
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Por que escolher uma agência que atenda a esses requisitos legais?

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
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Fechar aquela viagem dos sonhos é sempre um bom pretexto para
comprarmos roupas e acessórios novos. Quem ama trilha, sabe que
sempre tem um item ou outro de desejo para arrasar na preparação. 

Bom a Chapada dos veadeiros é gigante e você precisa estar preparado
para explorar com segurança. Assim como muitos destinos de natureza,
a Chapada dos Veadeiros apesar de possuir uma excelente estrutura
para receber turistas, ainda continua sendo um destino natural e por
isso requer que você prepare sua mala com todo carinho!

ANTES DA VIAGEM
O que você precisa saber antes de embarcar nessa aventura?

Natureza na Chapada dos Veadeiros



Um CHAPÉU/BONÉ não pode faltar, durantes as trilhar o sol pode
ficar um pouco mais forte, para deixar as paisagens ainda mais
bonitas, então é preciso que você leve algo para se proteger de
insolação. É importante também não esquecer o PROTETOR SOLAR,
principalmente para as crianças.  

ROUPAS LEVES E TÊNIS FECHADO são itens que você não pode
esquecer de colocar na mala. As roupas leves e o tênis ajudam com
que vocês fiquem mais bem-dispostos durante as caminhadas.
O calçado fechado é essencial, pois apesar das trilhas serem
preparadas para receber turistas, ainda assim é um destino de
natureza e bichinhos que moram por lá podem aparecer durante o
percurso.   

ANTES DA VIAGEM
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O que você precisa saber antes de embarcar nessa aventura?

Turista aproveitando a trilha na
Chapada dos Veadeiros



  

Uma dica certeira é não comprar o calçado de última hora ou deixar
para estrear só na viagem. As trilhas são longas e é mais do que
recomendado que você “amacie” o calçado e permita que ele se encaixe
com a sua pisada antes da viagem. 

Cachoeiras e lagos são um grande atrativo da Chapada, onde em vários
pontos é permitido nadar e curtir as águas cristalinas de perto, então
não esqueça de levar roupas de banho na mala e uma troca de roupa.

ANTES DA VIAGEM
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Dica Férias Vivas: Ao entrar nas águas siga todas as orientações do seu
guia, mesmo que você saiba nadar fique em locais mais rasos. Com
crianças o cuidado tem que ser redobrado, leve uma boia para os
pequenos e não os perca de vista. 

Dica de segurança: Antes da viagem é muito importante orientar as
crianças sobre como será o passeio, além de mostrar para eles a
importância de seguir as orientações do guia e ficar sempre próximo a
algum dos responsáveis.

Cachoeira do Segredo - Chapada dos Veadeiros



 Desenhos para colorir e jogos funcionam bem, mas que tal deixar esse
momento mais personalizado e com a cara da viagem? Uma dica muito
legal é conversar com as crianças sobre as expectativas delas sobre a
viagem e contar curiosidades sobre o destino, estimula-las a expressar
os sentimentos sobre a viagem, seja através de histórias ou desenhos é
muito divertido e você acaba aprendendo mais sobre elas. (adapte a
conversa para a faixa etária da criança).

Dependendo da região do Brasil em que você mora, a chegada para na
Chapada dos Veadeiros pode levar algumas horas de voo, e viajando
com crianças sabemos que o trecho pode ser cansativo para elas, por
isso recomendamos levar atividades para que elas se distraiam.

Os passeios que a Chapada dos Veadeiros oferece para os turistas
são únicos e diversos, por isso separamos os pontos que mais
gostamos e recomendamos no destino.

É importante lembrar que todos os
passeios aqui descritos devem ser
feitos com o acompanhamento de um
guia, pois além dele conhecer a região
e as áreas mais seguras, ele vai te
mostrar os melhores caminhos e
contar curiosidades sobre a região,
fazendo da sua experiência ainda
mais especial e completa.

A CHEGADA
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NO DESTINO

Cachoeira Morada do Sol



ATRAÇÕES TURÍSTICAS

WWW.FERIASVIVAS.ORG.BR 

VALE DA LUA

O Vale da Lua é um dos atrativos mais famosos da região (com razão).
Sua formação rochosa única, cheia de crateras, lembra o solo lunar. O
Rio São Miguel passa pelo Vale da Lua formando lindas piscinas e
pontos de hidromassagem naturais. 

Dica Férias Vivas: Para essa atividade é
fundamental ouvir e seguir as orientações
do guia sobre por onde andar e em que
ponto do rio entrar. Os condutores de
visitantes locais estão atentos às épocas
de chuvas e às correntezas que podem
oferecer risco em algumas épocas do ano.

cachoeira do segredo 

Um passeio delicioso por uma trilha de aproximadamente 6 quilômetros
(ida e volta), passando pelas margens do Ribeirão até chegar à cachoeira
do Segredo. No meio do caminho uma parada na prainha é uma ótima
pedida para se refrescar e “jacarezar” ao sol. A cachoeira do Segredo é
lindíssima e bem gelada, mas pela experiência vale a pena pelo menos
molhar os pés!

Dica Férias Vivas: Para essa atividade é
fundamental ouvir e seguir as orientações do guia
sobre por onde andar e em que ponto do rio entrar.
Os condutores de visitantes locais estão atentos às
épocas de chuvas e às correntezas que podem
oferecer risco em algumas épocas do ano.
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ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Parque Nacional Chapada dos Veadeiros

O Parque Nacional é lindo. Aqui vocês vão conhecer mais sobre a fauna e
flora do Cerrado e aprender sobre a exploração do cristal e pedras
preciosas na região. A trilha local possui 11 quilômetros no total,
passando pelo mirante dos saltos de 120m e 80m, piscina e corredeiras –
incríveis para fazer uma hidromassagem natural.                                                     

Nascer do Sol no Morro da Baleia

A parte dos saltos tem nível de dificuldade
médio – com uma escalaminhada entre degraus
de pedras desafiadora (dessa forma, não  é
recomendada para crianças pequenas e idosos).

Este é um dos passeios mais lindos da região. Para aproveitá-lo é preciso acordar
bem cedo, ainda de madrugada (então é importante na noite anterior dormir um
pouquinho mais cedo, principalmente as crianças). O passeio começa com uma
caminhada, que se inicia por volta das 05h00 da manhã. Ao longo do caminho é
possível avistar o crepúsculo e, do alto do Morro da Baleia, o nascer do sol.



ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Cachoeira Santa Bárbara 

A cachoeira está localizada no território da comunidade quilombola Kalunga, no
município de Cavalcante. O número de visitantes diários é limitado, por isso, o
trajeto até o passeio é feito bem cedo (por volta das 03:30, então é importante
dormir cedo na noite anterior).

Cataratas dos Couros

O local fica há umas 2h30 de Alto Paraíso. Ao chegar é
preciso pegar uma senha, se registrar como visitante e
pegar um “pau de arara” até a entrada da trilha. É uma
experiência divertida e diferente! O que vai deixar você
e sua família impressionados é a cachoeira Santa
Bárbara, com a transparência da água e fundo
esmeralda, faz ela parecer uma piscina! No Local é
possível almoçar no restaurante Kalunga, com a
comida preparada com muito carinho pelos moradores
da comunidade local.

Um dos atrativos mais procurados da região. A trilha ao longo do Rio dos Couros
tem várias cachoeiras e piscinas naturais incríveis. Em um dos pontos há até um
tobogã natural, é muito divertido! Este é um dos atrativos que mais
recomendamos a visita.

Dicas Férias Vivas: A escolha do guia será
essencial: busque referências e priorize a sua
segurança acima do preço (sempre!). Mesmo que
você saiba nadar, a presença do guia é muito
importante para saber quais partes do rio são
áreas adequadas para banho. Assim, você foge
das correntezas e redemoinhos, sempre
presentes em rios dessa magnitude.

Para visitar o complexo é necessário adquirir um
voucher + serviço de guiamento credenciado,
diretamente com seu agente de viagen ou online. 



ATRAÇÕES TURÍSTICAS
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Cachoeira das Loquinhas
Um verdadeiro santuário com diversos poços para banho. Toda a trilha é feita por
uma passarela de madeira. Ao longo do caminho é possível observar pássaros e
macaquinhos, não esqueça de levar a câmera para registar momento únicos. Os
poços no local são menores e mais reservados.

Morada do Sol

Às margens do Rio São Miguel, a Morada do Sol é um passeio tranquilo. Uma
caminhada leve de aproximadamente 30 a 40 minutos que chega a uma área de
piscinas naturais linda. As águas são uma delícia para nadar, relaxar e curtir o
contato com a natureza.



Escolha viajar com a UPACK e ajude a financiar projetos de
profissionalização e gestão da segurança no turismo nacional. Todo o lucro
realizado com as vendas dos pacotes de viagem são revertidos para os
projetos de sensibilização e capacitação da ASSOCIAÇÃO FÉRIAS VIVAS. 

A UPACK apoia a Associação Férias Vivas pois acredita que turismo e
segurança andam de mão dadas, para que os momentos de lazer sejam
aproveitados de modo seguro e com responsabilidade.

Recentemente, lançamos o Aplicativo EU VIVI, uma ferramenta
colaborativa que melhora a experiência dos turistas nas viagens e contribui
para o aumento da segurança das atividades turísticas.

A Associação Férias Vivas criou um portfólio de ações voltadas para a
disseminação do turismo consciente. Confira nosso BLOG dedicado ao
tema, com dicas de prevenção e segurança, artigos de gerenciamento de
risco, análises sobre a legislação vigente, assim como orientações jurídicas
para as famílias vítimas de acidentes.

FÉRIAS VIVAS & UPACK

GOSTOU DO EBOOK?

ENTRE EM CONTATO

Solicite orientações gratuitas pelo email:
contato@feriasvivas.org.br

Clique nos ícones para acessar nossas redes:

https://www.feriasvivas.org.br/home-2/
https://www.feriasvivas.org.br/blog-ferias-vivas/
https://www.feriasvivas.org.br/orientacao-juridica/
http://feriasvivas.org.br/euvivi
https://www.facebook.com/feriasvivas
https://www.instagram.com/feriasvivas
https://www.youtube.com/channel/UCeE6tePUZYhylq8PrbGPbvg


Para conhecer nossos
roteiros,  clique nos ícones

ou acesse www.upack.tur.br

#NaMedidaDosSeusSonhos
A  V I D A  É  U M A  J O R N A D A

http://www.upack.tur.br/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511943676638&text&app_absent=0
https://www.instagram.com/upackexperiencias/
https://www.facebook.com/upackexperiencias/
https://upack.tur.br/

