Carrancas Eco Adventure
Atividades não incluso Transporte para os atrativos
Transporte Opcional – R$ 30,00 por pessoa (buscamos na pousada)

Atividade

Informações

Valor

Ecoturismo

12 km de distância do centro da
cidade, estrada de terra em bom
estado, cuidado somente em
dias de chuvas.
Caminhada de 4 km, visitando
8 atrativos: Cachoeira dos
Índios, da Zilda, das Dróseras,
da Proa, do Guatambú, das
Fadas, Pinturas Rupestres e
Escorregador natural.
Incluso condutor local
credenciado e seguro.
Nível de Esforço físico - fácil
para médio.
Nível de dificuldade do relevo –
fácil para médio.

R$ 35,00 por pessoa
(mínimo de 3 pessoas).

12 km de distância do centro da
cidade, estrada de terra em bom
estado, cuidado somente em
dias de chuvas.
Caminhada de 7,5 km,
visitando 5 atrativos:
Cachoeira do Saci, dos Anjos,
da Onça, do Encontro, Canion
do Paredão.
Incluso condutor local
credenciado e seguro.
Nível de Esforço físico médio
para avançado
Nível de dificuldade do relevo médio para avançado.

R$ 35,00 por pessoa
(mínimo de 3 pessoas).

Complexo da Zilda I
Duração de 4 a 6 horas.

Ecoturismo
Complexo da Zilda II
Duração de 5 a 7 horas.

Ecoturismo
Complexo da
Fumaça/Esmeralda
Duração de 4 a 6 horas.

+ Taxa de visitação de R$ 3,00
p/pessoa no Escorregador
Natural.
Taxa de visitação de R$ 3,00
p/pessoa na cachoeira da
Zilda(somente em feriados).

+ Taxa de visitação de R$ 10,00
p/pessoa.

9 km de distância do centro da R$ 35,00 por pessoa.
cidade, estrada de terra em bom (mínimo de 3 pessoas).
estado, cuidado somente em
dias de chuvas.
Caminhada de 5 km, visitando
7 atrativos: Cachoeira da
Serrinha, Véu de Noiva,
Fumaça, Esmeralda, Pedra do
Índio e várias piscinas Naturais.
Incluso condutor local
credenciado.
Nível de Esforço físico - médio
Nível de dificuldade do relevo
médio.

Carrancas Eco Adventure
Ecoturismo
Complexo da Ponte / Toca
Duração de 4 a 6 horas.

Turismo de Aventura
Voo Livre
Duração de 25 a 30 minutos.

Turismo de Aventura
Rapel
Duração de 3 horas
aproximadamente.

Turismo de Aventura
Cascading / Cachoeirismo
(rapel na cachoeira)
Duração de 3 horas
aproximadamente.

3 km de distância do centro da
cidade, estrada de terra em bom
estado.
Caminhada de 4,5 km,
visitando 7 atrativos:
Cachoeira do Tira Prosa, do
Moinho, do Salomão, da Toca e
da Piscina, Poço do Coração e
Canion da Canoa.
Incluso condutor local
credenciado.
Nível de Esforço físico – fácil
para médio
Nível de dificuldade do relevo –
fácil para médio.

R$ 35,00 por pessoa
(mínimo de 3 pessoas).
+ Taxa de visitação de R$ 5,00
p/pessoa no Complexo da Toca
Taxa de visitação de R$ 3,00
p/pessoa no Complexo da
Ponte(somente em feriados).

5 km de distância do centro da R$ 180,00 por pessoa.
cidade, estrada de asfalto + 500
m de estrada de terra em bom
estado.
Voo Duplo de Parapente
acompanhado com instrutor.
Incluso equipamentos e seguro.
6 km de distância do centro da R$ 60,00 por pessoa.
cidade, estrada de terra em bom (mínimo de 6 pessoas).
estado, cuidado somente em
dias de chuvas.
Rapel de 25 metros de altura
negativo.
Incluso todos os equipamentos
de segurança e seguro.
Nível de dificuldade - fácil
para médio
12 km de distância do centro da
cidade, estrada de terra em bom
estado, cuidado somente em
dias de chuvas.
Rapel na cachoeira com 25
metros de altura.
Incluso todos os equipamentos
de segurança e seguro.
Nível de dificuldade - fácil
para médio

R$ 60,00 por pessoa.
(mínimo de 6 pessoas).
+ Taxa de visitação de R$ 10,00
p/pessoa.

Carrancas Eco Adventure
Turismo de Aventura

12 km de distância do centro da
cidade, estrada de terra em bom
estado, cuidado somente em
dias de chuvas.
Travessia a nado no canion
Racha da Zilda.
Não precisa saber nadar,
somente não ter fobia de água.
Incluso todos os equipamentos
de segurança e seguro.
Nível de dificuldade - fácil
para médio.

R$ 35,00 por pessoa.
(mínimo de 3 pessoas)

Turismo de Aventura

Mirante / Aeroporto – 30 min.

R$ 100,00 por quadriciclo.

Fora de Estrada
Quadriciclo p/ 2 pessoas

Mirante / Tira Prosa – 1 hora

R$ 150,00 por quadriciclo.

Cachoeira do Turco – 1h30

R$ 200,00 por quadriciclo.

Canyioning / Canionismo
Duração de 2 horas
aproximadamente.

Incluso quadriciclo,
acompanhamento com guia
local de moto e seguro.

Turismo de Aventura

Fora de Estrada – 4x4

+ taxa de visitação de R$ 10,00
p/pessoa.
Roupa de Neoprene
(obrigatório no inverno)
R$ 20,00 p/ pessoa.
Gravação de video HD
(opcional) R$ 10,00 p/ pessoa.

Cachoeira da Zilda - 2h30 horas R$ 250,00 por quadriciclo.
Serra das Broas – 4 a 5 horas

R$ 400,00 por quadriciclo.

Trilha dos Grilos – 4 a 5 horas

R$ 400,00 por quadriciclo.

Carrancas / São Tomé das
Letras – 7 a 8 horas

R$ 600,00 por quadriciclo.

*Serra das Broas – Percurso de
50 km pela vegetação de
cerrado, contemplando 3
cachoeiras totalmente
preservadas devido a baixa
visitação, mirantes, gruta,
formações rochosas com
carrancas naturais.
Duração de 6 a 7 horas.
R$ 100,00 por pessoa.
(minimo de 4 pessoas).
*Trilha do Grilo - Percurso de
35 km pela vegetação de
cerrado, contemplando a
cachoeira do Grilo, cânion,
piscinas naturais, mirantes e
formações rochosas.
Duração de 6 a 7 horas
Incluso veiculo 4x4, guia local
e seguro.

Carrancas Eco Adventure
Turismo de Aventura
Cicloturismo
Duração de 3 a 5 horas.

Turismo de Aventura
Travessia

Trilha do Grilo - Roteiro de 35
km passando por cachoeiras,
piscinas naturais e serras.
Incluso Condutor de
Cicloturismo, apoio e seguro.
Não Incluso bike.
Nível de Esforço físico médio
para avançado
Nível de dificuldade do relevo médio .

R$ 70,00 por pessoa.
(mínimo de 3 pessoas).
Aluguel de Bike – R$ 50,00
diária por pessoa. (opcional).

Caminhada de longo curso pela R$ 170,00 por pessoa
Serra das Bicas, do Moleque,
(mínimo de 3 pessoas).
das Broas e Chapada das
Perdizes. 1 pernoite em
camping selvagem. Nível de
dificuldade Médio para difícil.

O que trazer
_ Boné;
_ Protetor Solar;
_ Roupa de Banho;
_ mochila,
_ tênis que possa molhar.

Necessário depósito de 50% do valor para confirmar reserva.
Dados da conta corrente da Empresa:
Banco do Brasil / agencia: 3871-7 / conta corrente: 7863-8
Favorecido: Edison Aparecido de Abreu Junior – ME / CNPJ: 15.611.436/0001-94

