GUIA DE EXPERIÊNCIAS
SONHE - DESCUBRA - EXPLORE

CAVALGADA DO AMANHECER
Este passeio é uma cavalgada de iniciação que sai da nossa estrebaria cavalinho feliz.
O horário de saída varia conforme o dia e horário do nascer do sol, geralmente nos
encontramos com 1h de antecedência. Em nosso percurso nos deslocamos
parcialmente pela Serra do Faxinal, até a entrada da Fazenda do seu Nico, onde por
colinas e vales, chegamos no Deck contemplativo com uma vista panorâmica, e onde
acompanhamos o nascer do sol. Realizaremos uma parada para café no deck, com
café, chocolate quente, frutas, frios, e um super misto quente preparado na hora pelo
nosso guia cavaleiro. Retornamos parcialmente pelo mesmo trajeto, podendo pegar
um trecho de mata ao retornar. Totalizando cerca de 2,5km ida e volta de cavalgada.
Duração total da atividade: 3 horas
Duração total da cavalgada: 1h30min.
Duração do picnic: Entorno de 40 min. a 1 hora
Incluso: Guia de cavalgada, seguro, equipamentos de segurança, e café
campeiro.
Horário de saída a confirmar no dia anterior da atividade
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$550,00
02 Pessoas – R$290,00 por pessoa
03 Pessoas – R$220,00 por pessoa
04 Pessoas – R$180,00 por pessoa
Crianças no cavalo pagam R$120,00
Idade de 06 a 14 anos

CAVALGADA
VALE DO RIO DO BOI
Cavalgada pelo Vale do Rio do boi, nos deslocamos pela Serra do Faxinal em direção
serra acima. Realizando um pequeno trajeto pela SC290, até chegar na Fazendo do
Seu Nico. Onde nos deslocaremos até o Mirante do Deck, com uma vista panorâmica
para o Vale do Rio do Boi, Morro dos Cabritos, Paredão norte do Canyon Malacara, e
litoral catarinense. Também realizamos uma parada no mirante natural com vista
mais ampla para o vale do rio do boi. O deslocamento total da cavalgada envolve um
tempo de 1:30h, com paradas para fotos e descanso de 10 minutos no deck. Este
passeio é de nível intermediário, indicado para iniciantes. O retorno do passeio pode
ser dar pelo mesmo trajeto inicial, e também por meio de mata atlântica. Totalizando
assim 3km ida e volta de cavalgada.
Duração total da atividade: 2h a 2h30min.
Duração total da cavalgada: Entorno de 1h a 1h30min.
Incluso: Guia de cavalgada, seguro, equipamentos de segurança, e água
Horário de saída: às 10:30h e às 15:30h
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$280,00
02 Pessoas – R$145,00 por pessoa
De 03 a 05 Pessoas – R$125,00 por pessoa
Crianças no cavalo pagam R$80,00
Idade de 06 a 14 anos

CAVALGADA
LAGO DOS SONHOS
Nossa cavalgada com trajeto por dentro de propriedades rurais, e antigas estradas de
tropeiros. Com vista panorâmica para o vale do rio do boi. Tem como objetivo chegar
no lago dos sonhos, onde faremos uma parada para foto no lago com um lindo
reflexo. O trajeto até o lago é feito por campo, estradas e trechos de mata atlântica.
Contato total com o animal e a natureza. Além da parada no lago, paramos aos pés do
Morro dos Cabritos para contemplação. O trajeto ida e volta tem cerca de 6km de
percurso.
Duração total da atividade: entorno de 3h
Duração total da cavalgada: entorno de 2h a 2h30min.
Incluso: Guia de cavalgada, seguro, equipamentos de segurança, e água
Horário de saída: às 10:30h e às 15:30h
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$330,00
02 Pessoas – R$175,00
De 03 a 05 pessoas - R$150,00 por pessoa.
Crianças no cavalo pagam R$105,00
Idade de 06 a 14 anos

COMBO INDIOS + VÉRTICE
Neste roteiro pegamos você na pousada, subimos a serra e vamos parando nos
mirantes. Nos dirigimos até o Índios Coroados, há 10 minutos na serra do faxinal. O
passeio dura em média 30 minutos ida e volta, parada para fotos e uma paisagem de
tirar o fôlego. Após a visitação seguimos ao Cânion do Itaimbezinho, um dos principais
cânions da América do Sul. Neste roteiro faremos a trilha do Vértice que envolve cerca
de 30 minutos ida e volta, onde o principal destaque são as cachoeiras Véu de Noiva e
a as Andorinhas. Trilha parcialmente pavimentada.
Duração total da atividade: entorno de 2h
Incluso: Guia, seguro e translado.
Não incluso: taxa de entrada
Horário de saída: a combinar
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$350,00
02 Pessoas – R$190,00 por pessoa
03 Pessoas – R$150,00 por pessoa
De 04 a 05 Pessoas – R$140,00 por pessoa
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

INDIOS COROADOS + MIRANTE
MORRO DOS CABRITOS
Esse roteiro é de fácil acesso que envolve duas caminhadas de 30 minutos cada uma
delas. Saindo de Praia Grande, subimos a serra parando nos mirantes para
contemplação. Chegando no morro dos cabritos, subimos 10 minutos até o topo do
morro, onde teremos uma visão panorâmica para o litoral sul catarinense, norte
gaúcho e para o vale do rio do boi. Após essa maravilhosa vista, descemos até o carro
em direção ao Índios Coroados, que está a 1,5km do morro dos cabritos. Deixamos o
carro e caminhamos 10 minutos até a borda do canyon, de onde poderemos ver a
cachoeira e os paredões. Nossos guias são treinados a fotografar e tiram belas fotos.
Voltamos ao carro e retornamos.
Duração total da atividade: entorno de 2h30
Incluso: Guia, seguro e translado.
Não incluso: taxa de entrada
Horário de saída: a combinar (Em média de 01:30h antes do nascer do sol)
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$250,00
02 Pessoas – R$150,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$130,00 por pessoa
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

TRILHA DO POÇO
DO CANYON MALACARA
A trilha do Malacara é uma caminhada no leito do rio, sobre pedras, onde fazemos
uma aproximação as paredes do Canyon Malacara, tendo como final uma linda
piscina natural, e a excepcional vista dos paredões do Canyon. A trilha do poço do
Malacara é o passeio de interior do Canyon mais acessível, pois são cerca de 1 hora
ate o final da trilha, onde ficamos um pouco e retornamos, somando um tempo total
de 3 horas. A trilha fica a 6km da nossa sede.
Duração total da atividade: 3h a 4 horas
Incluso: Guia, seguro, equipamento de segurança e translado.
Horário de saída: 09h30 ou 10h30
Não incluso: taxa de entrada
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$280,00
02 Pessoas – R$145,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$125,00 por pessoa
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

CANYON FORTALEZA
O Canyon Fortaleza esta localizado no Parque Nacional da Serra Geral onde podemos
conhecer três trilhas. Trilha do Mirante – A caminhada segue a borda do Canyon. A
partir de um ponto a caminhada é realizada por uma subida para alcançar o topo do
mirante. Do alto do mirante com mais de 1.100 metros de altitude, o visual de 360°
permite contemplar todo o cânion Fortaleza e avistar a planície costeira, as lagoas e
algumas cidades litorâneas. Trilha da Cachoeira do Tigre Preto – A caminhada inicia
pelo campo, atravessa uma pequena mata e chega ao rio que forma a cachoeira do
Tigre Preto. Trilha da Pedra do Segredo – Localizado na encosta do cânion, o bloco
de rocha basáltica possui 5 metros de altura e está apoiado em uma base de 50
centímetros. Esta trilha tem um ângulo oposto ao do mirante.
Duração total da atividade: De 06 a 08 horas com deslocamento de 2 horas de
carro, saindo de Praia Grande.
Incluso: Guia, seguro, equipamento de segurança, translado e kit lanche de trilha.
Horário de saída: 09:00h
Não incluso: taxa de entrada
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$520,00
02 Pessoas – R$340,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$260,00 por pessoa.
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

CANYON ITAIMBEZINHO
No Canyon Itaimbezinho podemos conhecer duas trilhas. Sendo a primeira, a trilha do
Vértice onde percorremos o início do grandioso Canyon, no qual proporcionando
belas vistas, das quais observamos as cachoeiras das Andorinhas e Véu de Noiva. A
segunda, trilha do Cotovelo segue por antiga estrada em meio à floresta de araucária,
chegando na borda do Canyon.
Duração total da atividade: De 04 a 05 horas com deslocamento de carro.
Incluso: Guia, seguro, equipamento de segurança, translado e kit lanche de trilha.
Não incluso: taxa de entrada
Horário de saída: 09:30h
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$320,00
02 Pessoas – R$190,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$145,00 por pessoa.
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

TRILHA DO RIO DO BOI
A Trilha do Rio do Boi é uma dura caminhada de 16km de trilha ida e volta, sobre
pedras com passagens por dentro do rio que segue pelo interior do Canyon do
Itaimbezinho. Durante o trajeto realizamos uma parte da caminhada pela mata que
dura em torno de 1h30min entre subidas e descidas, até sairmos na margem do rio,
onde continuaremos até a parte final da trilha, cruzando o rio cerca de 20 vezes ida e
volta com água entre os joelhos e a cintura. Durante caminho faremos paradas nas
cachoeiras e piscinas naturais para descanso e banho, mas sempre objetivando a
parte final onde faremos nosso lanche com uma espetacular vista para os paredões
do canyon. E retornamos pelo mesmo caminho. A trilha tem duração média de 6 a 8
horas. Saímos por volta das 08h30min. E retornamos ao final do dia.
Duração total da atividade: 06 a 08 horas
Incluso: Guia, ingresso, seguro, lanche de trilha (frutas barra de cereal e sanduiche),
translado e equipamento de segurança.
Horário de saída: 08:30h
Não incluso: taxa de entrada
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$380,00
02 Pessoas – R$240,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$170,00 por pessoa.
Recomendada para crianças acima de 12 anos.

PICNIC MIRANTE NATURAL
MORRO DOS CABRITOS
Realizamos nosso piquenique no mirante natural morro dos cabritos, realizamos
deslocamento de carro até a base do morro, onde iniciamos uma caminhada de
subida que tem duração de 10 a 15 minutos, percorrendo a parte alto do campestre
do mirante, até encontrarmos o local ideal para o nosso piquenique. Realizamos a
montagem do mesmo, e apreciamos essa bela vista.
Duração total da atividade: 02:30h a 03h
Incluso: Guia, seguro, translado, e cesta de picnic (Com tábua de frios e frutas, bolo
de chocolate, sanduíches natural, suco, chocolate quente e espumante moscatel Serra
Gaúcha)
Não incluso: taxa de entrada
Horário de saída: 10h30min. e 15h30min.
Valores a partir de:
01 Pessoa - R$360,00
02 Pessoas – R$210,00 por pessoa.
03 Pessoas - R$190,00 por pessoa
De 04 a 05 pessoas - R$150,00 por pessoa
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

PICNIC NO CANYON
INDIOS COROADOS

Nesta experiência, nos deslocamos de carro até o inicio da trilha do Canyon Índios
Coroados, uma caminhada leve de 600 metros até a borda do Canyon. Chegando lá,
montamos nossa cesta de piquenique, e apreciamos essa bela vista. O Canyon do
Índios coroados fica dentro do parque nacional da serra geral. Recomendamos ir com
roupas e calçados confortáveis, lembrando que a caminhada dura cerca de 15 a 20
minutos.
Duração total da atividade: Entorno de 03h
Incluso: Guia, seguro, translado, e cesta de picnic (Com tábua de frios e frutas, bolo
de chocolate, sanduíches natural, suco, chocolate quente e espumante moscatel Serra
Gaúcha)
Não incluso: taxa de entrada
Horário de saída: 10h00min. ou 15h00min.
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$360,00
02 Pessoas – R$240,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$215,00 por pessoa.
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

SAUDAÇÃO AO SOL
Um amanhecer no mirante natural do Morro dos Cabritos, caminhada de nível fácil a
moderado por cerca de 500 metros até o topo do mirante, onde apreciamos um
lindo nascer do sol com vista para o litoral e cânions. Chegando lá montamos um mini
piquenique com café da manha.
Duração total da atividade: Entorno de 3h
Incluso: Guia, seguro, translado, e cesta de picnic (Com tábua de frios e frutas, bolo
de chocolate, misto quente, suco, chocolate quente e café.
Não incluso: taxa de entrada
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$380,00
02 Pessoas – R$240,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$190,00 por pessoa.
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

PASSEIO 4X4
Nosso 4X4 é um passeio por antigas estradas de tropeiros, com passagens molhadas
por rios que descem dos Canyon, com paradas em mirantes, e uma vista
deslumbrante da panorâmica dos cânions. Trecho final quem dirige é vocês. O
passeio é feito em Land Rovers Defenders, aventura pura! E ao final brindamos nosso
passeio com um mini piquenique.
Duração total da atividade: 03h
Incluso: Guia, seguro, trajeto 4X4, e tábua de frios e frutas com espumante.
Horário de saída: 11h00min. e 14h00min.
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$520,00
02 Pessoas – R$290,00 por pessoa
DE 03 a 05 pessoas - R$240,00 por pessoa.
Crianças de 06 a 14 anos pagam 50% do valor.

RAPEL DO BUGIO
Rapel de 10 metros para quem nunca fez, que é realizado em uma plataforma ao lado
da cachoeira do Bugio, dentro da área da Pousada Morada dos Cânions. Nesta
atividade você terá oportunidade de conhecer os equipamentos que são utilizados
para fazer rapel, e entender a dinâmica da técnica de descida. Além daquela sensação
de interação máxima com a natureza.
Duração total da atividade: 1:30h
Incluso: instrutor, treinamento, seguro, duas descidas no rapel, e equipamento de
segurança.
Horário de saída: 10h00min. e 15h00min.
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$260,00
02 Pessoas – R$130,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$120,00 por pessoa.

RAPEL SECO DA BERGAMOTA
Rapel em paredões de 30 metros de arenito, totalmente seco. Onde temos uma bela
vista panorâmica dos Cânions da Serra Geral. Realizamos uma caminhada de 20
minutos até o topo do paredão, onde o instrutor fará um treinamento e logo iniciará a
descida. Atividade recomendada para quem nunca fez rapel e uma excelente
experiência para ser realizada durante os dias de inverno.
Duração total da atividade: Entorno de 02:30h
Incluso: Translado, instrutor, treinamento, equipamentos de segurança, duas
descidas de rapel e seguro
Horário de saída: 09h00min. ou 14h00min.
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$440,00
02 Pessoas – R$220,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$190,00 por pessoa.
Recomendado para crianças acima de 14 anos.

BATISMO NO RAPEL
Rapel bem molhado na cachoeira Magia das Águas que possui 40 metros de altura, a
poucos km do centro de Praia Grande(SC). Para chegar até a cachoeira realizamos
uma trilha de uns 600 metros. Após o treinamento, realizamos a subida até o topo da
cachoeira por uma trilha paralela. Este é um dos atrativos mais próximos ao centro da
cidade e de fácil acesso. A atividade pode ser realizada por quem nunca fez rapel,
assim para aqueles que já tem experiência. Para entrar na propriedade existe uma
taxa de R$20,00 que pode ser paga na recepção da pousada Itaimbé.
Duração total da atividade: Entorno de 3h
Incluso: Translado, instrutor, equipamentos de segurança, taxa de entrada e seguro.
Horário de saída: 09h00min. ou 14h00min.
Valores a partir de:
01 Pessoa - R$500,00
02 Pessoas – R$250,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$220,00 por pessoa.
Recomendado para crianças a partir de 14 anos.

CANIONISMO DO CAFÉ
O Canionismo do Café é a descida de nove cachoeiras já preparadas para a prática de
rapel as cachoeiras variam de 15 a 40 metros altura. Saímos por volta de 9 horas da
manhã perto das 13 horas paramos para lanchar e pegar um sol e terminamos perto
das 16 horas. Fornecemos todo o material necessário para a descida inclusive as
roupas de borracha equipamentos para rapel. Ideal para aventureiros de plantão.
Duração total da atividade: 7 horas
Incluso: Translado, instrutor, equipamentos de segurança, kit lanche de trilha e
seguro.
Horário de saída: 9h
Valores a partir de:
01 Pessoa – R$690,00
02 Pessoas – R$550,00 por pessoa
De 03 a 05 pessoas - R$490,00 por pessoa.
Obs: Recomendado para quem já tem experiencia com rapel.

VOO DE BALÃO
Os voos acontecem na cidade de Praia Grande, SC. A decolagem acontece ao amanhecer.
Com duração de 40 a 60 minutos, o voo proporciona uma vista dos Canyons dos
Aparados da Serra, vales, montanhas e litoral. Variando em 800 metros de altitude
(Dependendo as condições climáticas, podendo chegar a 1500 metros de altitude).
Temos duas opções de voo: -> Voo Coletivo, no qual voa até 12 pessoas, conforme
interesse na data, vamos divulgando e preenchendo as vagas para o voo. Lembrando
que quando optado pelo voo coletivo, o grupo pode ser de 4 a 12 pessoas.-> Voo
exclusivo, onde voa você e mais um acompanhante ou sua família no balão junto com o
piloto.
Incluso: - Voo de instrução, - Seguro individual da atividade,- Transporte do ponto de
encontro até a área de pouso, e do pouso para a área de encontro inicial,Estacionamento para os carros,- Recepção na nossa base de aventura com cafézinho,
internet.
Valores:
Voo exclusivo R$1.000,00 por pessoa (apenas 02 passageiros)
Voo exclusivo R$870,00 por pessoa (03 a 04 passageiros)
Voo coletivo R$580,00 por pessoa (05 a 12 passageiros)

Em caso de não ter condições climáticas para o voo, o passeio é cancelado podendo
ocorrer duas situações: -O voo ser transferido para o dia posterior; -O valor pago no sinal
ser reembolsado. Em caso de não comparecimento no local do voo por qualquer
motivo não haverá reembolso do sinal pago antecipadamente.
Por questões de seguranças, não é recomendado realizar o voo:Crianças abaixo de 06
anos de idade, Gestantes, Acrofóbicos.

VEJA QUAL EXPERIÊNCIA
COMBINA MAIS COM VOCÊ
CAVALGADAS - PICNICS EM LUGARES ESPECIAIS
PASSEIOS 4X4 - CAMINHADAS - TRILHAS
CANIOSNIMO - RAPEL - VOOS DE BALÃO

