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CARNAVAL 2016 

 
 
 

CHAPADA DIAMANTINA 
 
 

 
 

 
 

Chapada Diamantina, Bahia, Brasil – 5 dias, de 07/02/16 a 11/02/16. 
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O DESTINO 
A Chapada Diamantina é uma região de serras, protegida pelo Parque 
Nacional da Chapada Diamantina, situada no centro da Bahia, onde 
nascem quase todos os rios das bacias do Paraguaçu, do Jacuípe e do 
Rio de Contas. Essas correntes de águas brotam nos cumes e deslizam 
pelo relevo, despencam em borbulhantes cachoeiras e formam 
transparentes piscinas naturais. A vegetação é exuberante, composta 
de espécies da caatinga semiárida e da flora serrana, com destaque 
para as bromélias, orquídeas e sempre-vivas. 
 

ITINERÁRIO 

DURAÇÃO: 5 dias/4 noites. 
 
Dia 1, 07/02/16 – Lençóis 
Recepção no aeroporto de Lençóis. Traslado (20 min) e check-in no 
Hotel. Fim de tarde livre. À noite, jantar de boas-vindas.  
 

Refeições inclusas: Jantar. 
 
Dia 2, 08/02/16 – Lençóis (Expedição Marimbus)  
Saída de Lençóis, em veículo 4x4 para o Remanso (45min), uma vila 
originada na época dos escravos, Em seguida pegue um barco a remo e 
desça o Rio Santo Antônio, atravessando o Marimbus, o conhecido 
também com o Pantanal da Chapada, habitat de muitas espécies de 
peixes e de inúmeras aves aquáticas. O barco, com capacidade para até 
seis pessoas, navega docemente num passeio de cerca de 2h. Logo 
após o almoço, caminhada curta até os caldeirões de hidromassagem 
do Rio Roncador, cuja nascente está situada a 1.400m do nível do mar. 
Retorno a Lençóis em veiculo 4x4 (1h30).  
 

Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 
 
Dia 3, 09/02/16 – Lençóis (Vale do Capão e Cachoeira da Fumaça) 
Café da manhã e saída de carro para o Vale do Capão (1h30). 
Caminhada de 2h, até a parte alta da Cachoeira da Fumaça, conhecida 
mundialmente por sua queda de 422m de altura. No retorno para 
Lençóis, visita à Cachoeira do Rio Riachinho, com parada para banho. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã  
 

Dia 4, 10/02/16 – Lençóis (Gruta da Torrinha, Pai Inácio e Poço do 
Diabo) 
Após o café da manhã, saída em veículo (1h) para visitar a Gruta 
Torrinha. Caminhada de 2h dentro da gruta cheia de estalactites, 
estalagmites e outros espeleotemas. Depois visita ao Morro do Pai 
Inácio, de onde se tem uma das mais belas vistas da Chapada 
Diamantina. Almoço no restaurante Pai Inácio e a seguir, traslado para 
o Rio Mucugezinho para visitar a Cachoeira do Poço do Diabo. Retorno 
no final da tarde para Lençóis. 

 
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
De maio a outubro, período de 

poucas chuvas, porém com 
pouca água nas cachoeiras. 

Em junho ocorrem as festas de 
São João, muito comemoradas 

na região. Em agosto, 
normalmente, ocorre o 

Festival de Inverno de Lençóis. 
Se as chuvas de verão não 
forem um empecilho, viaje 
entre novembro e abril, a 

melhor época para aproveitar 
as cachoeiras. 

 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos de Salvador todas as 
quintas e domingos para o 
Aeroporto de Lençóis (LEC). 
De carro de Salvador até a 

cidade de Lençóis-BA, 

aproximadamente 5h. 
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Dia 5, 11/02/16 – Lençóis (Cachoeiras do Rio Serrano) 
Após o café da manhã, caminhada leve até o Rio Serrano, para banho 
nos poços de água naturais de hidromassagem. Depois, a caminhada 
segue para o Salão de Areias Coloridas, Poço Halley, Cachoeira da 
Primavera, Mirante e Cachoeirinha. Pela tarde. Traslado para o 
aeroporto de Lençóis. Bom retorno e até a próxima. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
 

 

HOTÉIS 

Em nossos roteiros sugeridos, sempre que possível oferecemos uma alternativa de acomodação, desde que o hotel 
esteja de acordo com os nossos critérios de hospitalidade, conforto e sustentabilidade. Consulte-nos se preferir 
explorar ainda outras opções de acomodação. 
 

TOP   ALTERNATIVO 

DIA 1 A 5 (LENÇÓIS)   DIA 1 A 5 (LENÇÓIS) 

 

  

 

Hotel Canto das Águas   Estalagem do Alcino 

Um dos pioneiros em hoteleira sustentável do 
Brasil, com instalações muito confortáveis 

construídas as margens do Rio Lençóis. Amplas e 
equipadas suítes debruçadas sobre o rio. 

  Um dos melhores cafés da manhã do Brasil. As 
acomodações são modestas, porém confortáveis e 
charmosas mantendo o estilo da época. Confira o  

ateliê de cerâmica na pousada. 

Tipo de acomodação: Suíte das Aguas   Tipo de acomodação: Suíte 

 

A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, 

personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais 

experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante do 

destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo 

com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante 

a viagem. 
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VALOR POR PESSOA  
 

NO. DE PESSOAS TOP ALTERNATIVO 

4 R$ 4.600 R$ 3.350 

2 R$ 5.380 R$ 4.130 

Suplemento Single + R$ 2.790 + R$ 760 

 

OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em reais (R$). 

 Valores correspondem à hospedagem em acomodação dupla. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos para viagens feitas de 07/02/16 a 11/02/16. 
 
INCLUI 

 4 noites de hospedagem em Lençóis em apartamento duplo com café da manhã. 

 Acompanhamento de anfitrião durante toda viagem. 

 Atividades e passeios descritos no itinerário. 

 Refeições:  

 Dia 1: Jantar em Canto das Águas. 

 Dias 2 e 3: Lunch box. 

 Dia 4: Almoço no Pai Inácio. 

 Todos os traslados previstos no itinerário. 

 Seguro viagem. 
 
NÃO INCLUI  

 Passagem aérea. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Bebidas durante os jantares. 

 Early check-in ou late check-out. 

 Gorjetas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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