
 
 

 

 
 

Safári no Jalapão Essencial  
6 dias, 5 noites 

Palmas – Parque Estadual do Jalapão – Tocantins, Brasil 

 

 
 
O Jalapão, é na realidade um grande oásis, pois, 
apesar do solo arenoso, esta região serrana 
possui nascentes e belas cachoeiras, além de 
uma grande diversidade de flora e fauna do 
Cerrado que irão te encantar! 

 
A partir de 

 
R$ 3.052,00 por pessoa em apartamento duplo 

 
Saiba mais 

 
No coração do Brasil, em meio à imensidão da 
Serra Geral, com seus rios de água pura e 
cristalina, praias paradisíacas, natureza agreste 
e primitiva existe uma das últimas regiões onde 
a Natureza se mantém intacta: o Jalapão. 
O local é na realidade um grande Oásis, pois, 
apesar do solo arenoso, esta região serrana 
possui nascentes e belas cachoeiras, além de 
uma grande diversidade de Flora e Fauna do 
Cerrado. 

Destaques:  

• Refrescar-se no Cânion do Suçuapara, um 
verdadeiro oásis;  

• Subida a Serra da Muriçoca, onde se 
vislumbra toda a imensidão do Jalapão;  

• Nascer do sol atrás da linda Serra do 
Espírito Santo onde também é possível utilizar o 
telescópio terrestre;  

• Café da manhã às margens do rio;  

• Mergulho nos fervedouros do Jalapão, 
nascentes de águas cristalinas e com fundo de 
areia branca onde devido à pressão da água que 
nasce é impossível afundar;  

• Mergulho no Fervedouro do Soninho - 
exclusividade Korubo;  

• Trilha do Mirante da Serra do Espírito 
Santo, local selvagem e misterioso que possui 
vista panorâmica de toda a região;  

• Canoagem;  

• Visita à comunidade local. 

 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia – Palmas 

Chegada em Palmas, capital planejada e a mais nova do Brasil. Recepção no aeroporto e *traslado para 
acomodação em Palmas no hotel Girassol Plaza (28 km em asfalto). Pernoite em Palmas. 

2° dia  – Palmas > Safári Camp KORUBO 

Após o café da manhã em Palmas, aproximadamente as 08:15h saída em direção ao Jalapão. (180 km em 
asfalto até Ponte Alta). No caminho passaremos no distrito de Taquaruçu, um dos polos de turismo da 
capital. Almoço na cidade de Ponte Alta. Aqui acaba o asfalto e a cidade é o último local se pode comprar 
protetor solar, repelente, etc.… Parada no Cânion da Suçuapara, um verdadeiro oásis, bem refrescante 
(trilha curta com descida e subida íngreme em terreno firme de cascalho e terra – aproximadamente 400 
m ida e volta. No acesso ao cânion, caminhada curta dentro de água e sobre pedras. Seguiremos então 
em direção à misteriosa Serra da Muriçoca, onde no caminho cruzaremos as nascentes do rio Vermelho 
margeando a parte oeste da Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins. No alto da serra, se 
vislumbra toda a imensidão do Jalapão e podemos identificar a Serra da Jalapinha, a Serra do Espírito 
Santo e mais longe no horizonte a Serra Geral da Bahia. Ao final do dia chegada ao Safari Camp Korubo 
(120 km em estrada de terra), localizado às margens do rio Novo, onde o guia e colaboradores irão 
apresentar e dar dicas sobre o dia a dia no camp. Após um drink de boas-vindas será servido o jantar. 
Pernoite no Safári Camp KORUBO. 

3° dia  –  Safari Camp KORUBO 

Neste dia quem desejar pode acordar um pouco mais tarde e para os mais dispostos, sugerimos solicitar 
ao guia que os acorde bem cedo para ir até o Mirante do Safari Camp para apreciar o nascer do sol atrás 
da linda Serra do Espírito Santo e de lá também é possível utilizar o telescópio terrestre para avistar as 
serras ao redor do camp e as falésias que formam as Dunas do Jalapão. Após o delicioso café da manhã 
às margens do rio, serão dadas as instruções sobre o uso e a prática da Canoagem. Saída da prainha do 
Safari Camp, onde desceremos o rio Novo, apreciando sua natureza selvagem (aproximadamente 1 hora 
– nível fácil). O rio Novo é um dos últimos rios de água potável do mundo. Seu fundo de areia branquinha 
forma belíssimas praias, que durante este percurso contemplativo, nos convidam a todo instante para 
nadar e mergulhar em suas águas puras e cristalinas, tendo também um toque de aventura e emoção em 
suas corredeiras (canoagem nível fácil/ contemplativo).**OBS. Nos meses de Agosto e Setembro, a 
canoagem é substituída pela Trilha do Cerrado ** Retorno ao Safari Camp. Almoço no Safari Camp. À 
tarde após um merecido descanso no redário ou prainha do Safari Camp, faremos um passeio até as 
Dunas (traslado de 18 km do Safari Camp até o início da trilha-nível fácil). No trajeto passaremos pela 
Comunidade do rio Novo com uma breve parada na ponte para fotos do rio e suas corredeiras. As Dunas 
são formadas por areias de quartzo de coloração dourada e cercadas por imensos chapadões, veredas e 
lagoas, formando um visual surreal e de natureza pujante com gigantescas falésias que mudam de cor de 
acordo com a luminosidade proporcionando um belíssimo pôr-do-sol. Jantar e pernoite no Safari Camp 
KORUBO. 

4° dia  – Safari Camp KORUBO 

Após café da manhã, partida para fervedouro e cachoeira da Formiga. Os fervedouros são nascentes de 
águas cristalinas e com fundo de areia branca. Devido à pressão da água que nasce é impossível afundar, 
e teremos a sensação de realmente flutuarmos nas suas águas; é pura diversão. No percurso 



 
 

atravessaremos o Vale do rio Preto, entre as Serras do Meio e do Espírito Santo. Do lado esquerdo estará 
o Parque Estadual do Jalapão, e do outro a parte leste da Estação Ecológica da Serra Geral, que juntos 
ajudam a formar o maior mosaico de áreas protegidas do cerrado brasileiro. Esta rota é rica em visuais e 
isto convida aos viajantes a se posicionarem nas janelas e mirantes dos veículos para sentir o ar puro, 
apreciando a paisagem, e tirar fotos. Chegada ao Fervedouro do Soninho -exclusividade Korubo (75 km 
em estrada de terra). No local também é possível tomar um banho nas águas do rio Sono, um dos 
principais afluentes do rio Tocantins, onde a água gelada contrasta com a água quentinha do fervedouro. 
Dependendo da disponibilidade e de tempo, poderemos também visitar o Fervedouro do CeiçaGlorinha 
(pequeno fervedouro com capacidade limitada). Almoço no posto avançado da Korubo próximo ao 
fervedouro do Soninho. Saída em direção a Cachoeira da Formiga (15 km em estrada de terra), uma 
queda que forma uma piscina natural de águas cristalinas e de cor verde esmeralda, uma experiência 
única no Jalapão. Partida para Mateiros (25 km em estrada de terra), onde se pode usar o celular e 
comprar artesanato do capim dourado, sorvete, etc.… Jantar e pernoite no Safari Camp KORUBO. 

5° dia Safari Camp KORUBO > Palmas 

Após o café da manhã, visita a Cachoeira da Velha (70 km em estrada de terra). Com suas imponentes 
quedas em forma de ferradura é a maior do Jalapão. Após leve chegaremos a prainha da Cachoeira. Local 
extremamente agradável e sombreado com águas rasas e cristalinas. Após lanche, retorno a Palmas. 
Chegada ao hotel Girassol Plaza em Palmas. Pernoite em Palmas. 

6° dia – Palmas 

Café da manhã no hotel, check-out e traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

 

• Traslados em Palmas (cortesia e apenas nas datas e horários previstos no roteiro); 

• 2 pernoites em hotel / Pousada Categoria Turística em Palmas com café da manhã; 

• 3 pernoites no Safári Camp Korubo com pensão completa, lanches de trilha e sucos; 

• Equipamentos completos de canoagem; 

• Passeios descritos e suporte da equipe Korubo; 

• Seguro Viagem GtaNacional. 
 

• NÃO INCLUI 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 



 
 

Tudo o que não mencionado em “Tarifa inclui”.  

 

  VALORES E CONDIÇÕES 
 

 
Lodge 
Baixa Temporada 
 

Single* Duplo 

BRL 4.578,00 * BRL 3.052,00 * 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

 

Palmas - Girassol Plaza (Standard)  

Jalapão - Safári Camp KORUBO (Tenda)  
 
Lodge 
Alta Temporada 
 

Single* Duplo 

BRL 5.625,00 * BRL 3.750,00 * 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

 

Palmas - Girassol Plaza (Standard)  

Jalapão - Safári Camp KORUBO (Tenda)  
 
*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação 
da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 
 
CONDIÇÕES: 
Validade: até 31/12/2020 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem ser 
consultadas;  
Crianças: Serão aceitos somente maiores de 08 anos (não há diferença no valor); 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 



 
 

Notas importantes: 
Baixa temporada: janeiro a dezembro (exceto julho/ Natal / Réveillon); 
Alta temporada: julho/ Natal / Réveillon; 
Saídas semanais de terça a domingo, o ano inteiro; 
O korubo aceita reservas em duplo à compartir = se o passageiro não se importar em compartir a tenda 
com outro cliente paga valor de DBL (são apenas 2 clientes por tenda, sempre do mesmo sexo). 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
  

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época 
A região é quente durante o ano inteiro. Pela manhã, a temperatura varia de 30º a 35ºC e as noites são 
frescas ou frias, a temperatura varia de 13 a 20ºC dependendo da época do ano. 
O Tocantins possui 2 períodos bem distintos: Seca e Chuva. Na época de seca (maio a setembro) - melhor 
época, é comum não cair nenhuma gota de chuva. Dias bem quentes e noites frias. Em setembro, costuma 
ter uma semana da chamada “chuva do caju” e em seguida costuma ter mais um período de estiagem que 
se estende até novembro, quando iniciam as chuvas e cessam em abril. Devido a localização geográfica do 
Jalapão, as chuvas costumam ser pontuais, principalmente no meio do dia (período mais quente) e à noite. 
Ou cai em forma de pancadas. 
 

Como chegar: 
Chegada no aeroporto de Palmas (PMW) que seja no período da manhã ou no período da tarde. Os voos 
noturnos podem ser arriscados devido a atrasos e cancelamentos. Como cortesia, o traslado desde o 
aeroporto até o hotel Girassol Plaza Palmas. 
Atendendo apenas os voos da TAM, da Gol e da Azul. Não realizamos transfer para Trip e Passaredo mesmo 
que sejam code share (vendido) pelas cias citadas. 
A partida para o Jalapão ocorre aproximadamente às 08:15 da manhã do sábado e não poderá ser adiada 
em consideração aos demais participantes e por questões operacionais. 
Notas importantes: 
É necessário que esteja ciente que o Jalapão é uma área preservada, quase intocada pelo homem, por isso, 
um de seus atrativos é a presença de animais nativos, incluindo insetos e outros animais peçonhentos. 
Assim você deve seguir todas as orientações da equipe para evitar acidentes, seja com animais, seja com 
quedas durante a realização de qualquer dos passeios discriminados nos roteiros. 
O passeio que se realiza no Mirante da Serra (roteiro Safari no Jalapão) exige esforço físico por parte do 
Contratante, mesmo tendo boa parte do trajeto realizado de veículo – ou seja, o condicionamento físico e o 
bom estado de saúde são fundamentais para realização do passeio. 



 
 

Por isso, tal passeio não é recomendado para pessoas com problemas cardíacos, de idade avançada ou 
sedentários. Estes clientes poderão permanecer no Safari Camp curtindo o maravilhoso Rio Novo ou trilhas 
no entorno. A parte da tarde será livre para curtir o local do Safari Camp ou quem quiser poderá realizar 
uma caminhada leve nas proximidades. Após será oferecido jantar e pernoite no Safari Camp. 
Avisar com antecedência se há alguma restrição alimentar para avaliarmos da possibilidade de poder 
receber o cliente na expedição.  
Apesar de não haver foco de Febre Amarela, é recomendável a vacinação com pelo menos 10 dias de 
Antecedência; 
O Jalapão é uma região remota e não há nenhum tipo de infraestrutura. O Posto de Saúde / Hospital mais 
próximo está a 50km, na cidade de Mateiros. 
Perfil dos participantes: 

• Apenas maiores de 08 anos.  

• Maioria entre 35 e 65 anos.  

• Recebemos grupos terceira idade.  

• Qualquer pessoa que goste de viagem diferenciada, basta ter disposição! As atividades são de 
intensidades moderadas.  

• No caso de viajante desacompanhado, oferecemos a opção de compartilhar o apto/tenda com outro 
viajante mesmo sexo (sendo apenas 2 clientes por tenda) ou para exclusividade na tenda, é cobrado 
um suplemento de 50%. 

Distâncias: 
Palmas – Ponte Alta (asfalto) 180km  
Ponte Alta – Canyon de Sussuapara 18km  
Ponte Alta – Safári Camp (terra) – 120 km  
Total Palmas – Safari Camp - 300 Km)  
Safári Camp – Mateiros – 50 km  
Safári Camp – Dunas - 18 km  
Safári Camp – Fervedouro/Formiga – 68 km  
Safári Camp – Mirante da Serra – 28 km  
Safári Camp – Cachoeira da Velha – 78 km  
Cachoeira da Velha – Palmas – 280 km 
 
O que levar: 

• Lanterna 

• Power bank (carregador de baterias) para quem utilizar celular para tirar fotos; 

• Toalhas de Banho e passeios; 

• Croc, Papete ou tênis leve para canoagem; 

• Pilhas e Baterias extras para celular e câmeras fotográficas 

• Camiseta de manga comprida (para proteção solar) 

• Agasalho, pois a temperatura cai a noite (maio a agosto) 

• Protetor solar, chapéu ou boné; 

• Repelente; 

• Sunga / Biquíni; 

• Óculos Escuros; 

• Artigos de Higiene pessoas (sabonete, xampu, pasta de dente, etc...); 

• Medicamentos de uso pessoal; Ex. Analgésicos, anti alérgicos, remédios para enjoos, etc.  
ATENCÃO: Não há farmácias na região e funcionários não podem medicar seus hóspedes. 
 



 
 

Curiosidades: 
Há tempos na África, exploradores, aventureiros e até mesmo escritores como Hemingway, utilizavam os 
Safari Camps para desbravar aquele vasto continente. A palavra “Safari”, na língua Suaíli significa 
originalmente “Jornada”, o que faz com que a viagem seja todo o percurso e não somente um destino. 
Partindo deste conceito, em 2001 a Korubo Expedições desenvolveu no Jalapão Tocantins uma viagem 
única e inusitada no Brasil, proporcionando uma autêntica experiência junto à natureza, onde o viajante se 
desconecta de todo o caos da cidade grande desde o início da programação. 
O Safari Camp da Korubo está localizado no coração do Jalapão Tocantins, um lugar selvagem, preservado e 
encantador, isso tudo à beira do Rio Novo, um dos últimos rios de água potável do mundo.  

 


