
 

 

TARIFÁRIO DOS ROTEIROS 

 

Travessia: Abraço ao Parque 

Estadual de Ibitipoca 

Atividades Oferecidas : 

Trekking (caminhadas), acampamento selvagem, visita em vilas tradicionais, deslocamento jeep 4x4,banhos 

de cachoeiras, mata atlântica, areões, nascer do sol , gastronomia mineira, contato com cultura e historia 

local da região.  

Serviços Oferecidos: 

Hospedagem em Pousada em Ibitipoca,com café da manha no 1°dia,acompanhamento de 2 condutores 

ambientais (guia), refeições (2 almoços,em casas de moradores locais. ),entrada nos atrativos Particluares , 

interpretação ambiental e história local. Transporte de apoio(deslocamento de IbItipoca a Vila do Mogol no 

1°dia e da Vila de Moreiras  á IbItipoca no 2°dia),  cobertura fotográfica. 

Tarifário: 

Mínimo de 6 pessoas  e máximo de 12.  R$ 500,00 por pessoa 

Programação:1°dia sexta:Chegada na Pousada,21:00 hs 

brifft do roteiro 

. 2°DIA:Café da manha na pousada as 6:30 hs, as 7:00hs 

saída(deslocamento de jeep á Vila do  Mogol)8:00 hs inicio 

da caminhada,15:00hs (almoço casa de morador local) e as 

17:00hs acampamento Serra das Areias. 

3°DIA:6:00hs Contemplação ao nascer do sol,8:00hs inicio 

da caminhada, 14:30hs final da caminhada e almoço na Vila 

dos Moreiras(casa da Lucia). 15:15hs retorno a 

Ibitipoca,15:45hs final do roteiro. 

Obs: O Valor acima citado é referente a todas  as 

atividades e serviços oferecidos .  

Forma de pagamento:  Deposito bancário em 2 

vezes.  

 

Obs:O roteiro está sujeito a alterações,por 

motivos de força maior,tais como; intempéries 

climáticas e por não completar o n° mínimo de 6 

pessoas. 

Obs: Não incluso  equipamentos de camping..ex; 

barracas,saco de dormir, isolante térmico,fogareiro etc. 

 



Observações e Descrição do roteiro: 

Roteiro de travessia com duração de 2 dias e uma pernoite  contornando o Parque Estadual de 

Ibitipoca,visitando vários atrativos naturais da Reserva do Engenho e Serra das Areias. Nível técnico da trilha 

de médio para avançado, exigindo  preparo físico e uma experiência mínima com a atividade de trekking / 

camping (acampamento selvagem sem infra estrutura de banheiro etc.) média de 8hs dia. Percurso  do 

primeiro dia de 18 km e segundo dia 10 km.. 

É de responsabilidade do cliente o fornecimento de equipamentos para a atividade, tais como: barraca leve 

pra camping, roupas e calçados adequados, agasalhos,lanterna,capa de chuva,protetor solar, cantil para 

pegar aguá, saco de dormir, colchonete ou isolante térmico, mochilas, lanche de trilha para os 2 dias de 

atividade e café da manha para o ultimo dia(. Obs:Em caso de uso de algum medicamento,levar.) 

 

 

Observações 2: 

Esse roteiro é também operado em 3 dias  e 2 pernoites.Também pode ser feito de bike ou a cavalo, ficando 

os tarifários destes, a combinar com Sauá Turismo. 

Sauá Turismo: Fazenda do Cedro – Souza – Lima Duarte – MG – 36 140 000 / CNPJ: 10.800.314/0001-22 – 

Cadastur: 11.032443.10.0001-8 – sauáturismo@yahoo.com.br – 32 - 8855 0231 / 8404 3905 / 8418 0494 
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