
 

TARIFÁRIO DOS ROTEIROS 

 

 

          Roteiro Passeios de                    

Caiaques pelo Rio Grande  

ROTEIROS DE CAIAQUE 

 Estes roteiros são idealizados para a pratica de canoagem de turismo e expedições,voltados  para canoístas iniciantes 

e com experiência .Durante o  roteiro iremos navegar  pelas águas mansas  do Rio Grande,imergindo em meio a matas 

ciliares preservadas,praias naturais com bancadas de areia.Podendo vivenciar uma experiência  de total desligamento 

com meio urbano  tendo contato apenas  com pequenas comunidades e moradores ribeirinhos da região. Podendo ser 

feitos  em percursos  5km e 12km ou ate em expedições de 30 a 58 km,dividido em 2 ou 3 dias .Lembrando que mais 

de um dia ,vivenciaremos  o momento de acampamento  selvagem as margens do rio. 

Obs:   Iniciantes: é obrigatório passar por uma aula de instrução básica de iniciação de canoagem oferecido pela 

Sauá Turismo, antes de iniciar a atividade de expedição. Exige mínimo de preparo físico. Crianças a partir de 12 anos 

,acompanhados dos pais ou responsáveis . 

 

Tarifário 5 km :   Diaria mínima de R$ 600,00 

2 pessoas R$ 300,00 por pessoa  

3  pessoas R$250 ,00 por pessoa 

A partir de 4 pessoas  R$ 200,00 por pessoa 

  

Tarifario 12 km:  Tarifa mínima de  R$ 700,00 

         2 pessoas 
 

R$ 350,00 por pessoa  

         3 pessoas 
 

R$ 300,00 por pessoa 

         A partir  de 4 pessoas 
 

R$ 250,00 por pessoa 

  
 

 



 Passeio de 5 km :  Deslocamento de jeep 1,5 hs de Ibitipoca a Vila Souza passando pelo antigo Ramal 

ferroviário ,banho de cachoeira,canoagem por 5 km pelo Rio Grande ,(Tempo estimado 1,5 a 2 hs) ,banho 

de rio ,almoço rural retorno a Ibitipoca. Duração  total com deslocamento   8 hs.. 

Passeio de 12 km :  Deslocamento de jeep 1,5 hs de Ibitipoca a Vila Souza passando pelo antigo 

Ramal ferroviário ,banho de cachoeira,canoagem por 12 km pelo Rio Grande ,(Tempo estimado 3 a 4 hs) 

,banho de rio ,almoço rural retorno a Ibitipoca. Duração  total com deslocamento   de 9 a 10 hs.. 

 

Incluso: Transfer\ Jeep (obs: em caso de 2 ou 3 pessoas ,carro de passeio), serviço de guia e monitor, 1 

refeição(almoço rural),lanche,aula de iniciação basica  de canoagem,caiaque profissionais modelos TS e 

Apache 4.40  com remo,equipamentos de segurança,colete,capacete e seguro de vida.  

Observações : 

Observações:  

- Não possui corredeiras e não configura 

rafting,e nem canoagem em corredeiras, é 

uma atividade contemplativa, ligada ao 

ecoturismo e a atividade física.  

- A empresa oferece todos os 

equipamentos necessários a segurança do 

cliente: coletes, capacetes, cabo de resgate, 

remos e radio de comunicação.  

 

O que Levar : 

- protetor solar, chapéu, camisa, 

bermuda, tênis que possa molhar roupa reserva,no 

caso de 2 dias (levar barraca de camping  e 

equipamentos tais como:isolante térmico ,saco de 

dormir,fogareiros,lanche  de trilha ) 

É OBRIGATÓRIO O USO DE  TODOS  ITENS 

ACIMA( O que levar) , FICANDO DE TOTAL  

RESPONSABILIDADE  PELO CLIENTE E FICANDO 

ASSIM A SAUÁ TURISMO INSENTA DO 

FORNECIMENTO DOS MESMOS. 

 

 

Agendamento dos passeios com um mínimo 

de 3 dias. 

Criancas acima de 12 anos acompanhados 

dos pais ou responsáveis. 

 


