
Brasilidade - Pousada Trijunção  
Gift Voucher 

4 Dias, 3 Noites 

 

 
 
A Pousada Trijunção está localizada no Cerrado 
Brasileiro, a savana mais rica do mundo em termos de 
biodiversidade que abriga mais de 13 mil espécies de 
plantas – dentro da Fazenda Trijunção, uma área de 33 
mil hectares de cerrado totalmente protegida e 
preservada. 
 
A partir de 
BRL 3.795,00 + taxas por pessoa base apartamento 
duplo 
 
Saiba mais 
O local dispõe de apenas sete luxuosas suítes com total 
conforto e privacidade proporcionada pela natureza ao 
redor, oferecendo uma experiência completa ao 
hóspede. 

A gastronomia é elaborada como descreve Guimarães 
Rosa o hábito do sertanejo de “cozinha de fora” e 
“cozinha de dentro”. 
 
Destaques: 

 Mimo surpresa Just Tur; 

 Experiências locais incluídas guiadas por 
profissionais bilíngues; 

 Avistagem de Lobo Guará - Um dos animais 
mais fantásticos e raros do cerrado brasileiro; 

 Local de preservação do Cerrado com trabalho 
voltado para a sustentabilidade ambiental, 
social, cultural e econômica desse bioma único. 

 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Pousada Trijunção – Jaborandi 

Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 

O hotel: 

Localizado no coração da América do Sul, o Cerrado é considerado a savana mais rica do mundo em termos de 
biodiversidade, e abriga mais de 13.000 espécies de plantas (cerca de 5% de todos as espécies vegetais do mundo). 

Para lidar com períodos de seca prolongada e também com o fogo, muitas de suas plantas possuem adaptações 
facilmente perceptíveis - incluindo troncos retorcidos, casca espessa e rugosa, e folhas rígidas e com superfície 
cerosa. Assim como a flora, a fauna também é exuberante. É composta por mais de 850 espécies de aves, 251 de 
mamíferos, 482 de répteis e anfíbios e 1.200 de peixes. 



O Cerrado possui grande importância social, uma vez que uma parcela muito grande da população brasileira 
depende dos seus recursos naturais. Muito mais que um simples cenário, o Cerrado é parte da vida dessas culturas 
que interagem profundamente com sua biodiversidade. 

Atualmente resta menos de 50% da área original do Cerrado no Brasil, e estima-se que 150 espécies de animais 
sofrem o risco de extinção decorrente da destruição ou danos causados ao seu habitat. 

A onça-pintada, a jaguatirica, o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e a águia-cinzenta estão entre 
essas espécies, mas vivem aqui na Fazenda Trijunção livres, protegidos e se reproduzindo. 

O trabalho de preservação do Cerrado, sua flora e fauna é muito importante para a sustentabilidade ambiental, 
social, cultural e econômica desse bioma. 

Essa é a missão da Fazenda Trijunção, localizada numa área de 33,000 hectares do Cerrado, totalmente 
protegida e conservada. Acreditamos que, ao compartilhar essa experiência com os hóspedes da Pousada Trijunção, 
estamos apoiando a redescoberta do Cerrado e estimulando a sua preservação. 

Gastronomia: 
A obra de Guimarães Rosa descreve o hábito do sertanejo de “cozinha de fora” e “cozinha de dentro”. Na “cozinha 
de fora” os viajantes se reuniam nas varandas e ambientes externos para compartilharem as refeições. Na “cozinha 
de dentro” eram convidados a adentrar as casas das pessoas e eram, generosamente, convidados a sentar à mesa. 

“Cozinha de fora” 

Churrasco, picnic e café da manhã nas veredas, eventualmente, com violeiro cantando o acervo musical da cultura 
local. 
 
“Cozinha de dentro” 

No restaurante privativo são servidas as refeições em buffet ou a la carte. 

Conheça algumas das Experiências guiadas: 

Lobo-guará: O lobo-guará é um dos animais mais fantásticos do Cerrado, e um dos maiores exemplos de sua 
diversidade. Está ameaçado de extinção, mas alguns indivíduos habitam os limites da Fazenda Trijunção. Em parceria 
com a ONG Onçafari, mantemos um projeto de pesquisa dedicado a sua preservação. Os hóspedes podem 
conhecer de perto o projeto – e com um pouco de sorte observar na natureza sua maior estrela. 

Passeio de caiaque até nascente do Rio Formoso: Um passeio de caiaque pela lagoa onde está a nascente do Rio 
Formoso é uma oportunidade única para aproveitar toda a tranquilidade do Cerrado, sua beleza e observar a vida 
ao redor. 

A recepção é feita por bandos em algazarra de araras-canindé, que muitas vezes sobrevoam o local. 

2° dia - Pousada Trijunção – Jaborandi 

Café da manhã no hotel contêm itens da gastronomia típica do Cerrado, uma diversidade de frutas típicas da região, 
sucos, bolos com sementes e castanhas típicas. Pode ser servido a qualquer hora do dia na pousada, eliminando a 
preocupação com horários e garantindo conforto e conveniência. 

Dia livre para atividades pessoais. 

 

 

 



Conheça alguns das Experiências Guiadas: 

Passeios guiados de bicicleta (3km-5km-10km): A formação plana do Cerrado é o ambiente perfeito para passeios de 
bicicleta. Em equipamentos adequados para o terreno, nossos hóspedes podem explorar o Cerrado - em trilhas de 
extensões crescentes - incluindo passeio até o Marco da divisa MG-BA-GO, que dá nome à Fazenda. 

Observação de aves: Passarinhar é um passatempo que consiste em buscar e identificar diferentes espécies de aves 
em seus habitats naturais. Na Fazenda Trijunção podem ser encontradas mais de 210 espécies de aves, entre elas 
muitas espécies notáveis por sua raridade, beleza ou comportamentos particulares. Observá-las em vida livre 
acompanhado por um guia especialista é se conectar de forma única com a natureza. 

Visita ao Parque Sertão Veredas: Caminhar pelo Parque Nacional Grande Sertão Veredas, região que inspirou 
Guimarães Rosa e presenteou a literatura brasileira com um dos mais belos romances, é se reconectar com a 
simplicidade exuberante da natureza. 

Visita ao Criadouro Conservacionista: Grande parte das iniciativas da Fazenda Trijunção está relacionada com 
criadouros conservacionistas. Hóspedes podem visitar e conhecer o projeto de conservação de emas, queixadas, e 
outros animais silvestres e vê-los de perto de forma segura - para ambos! 

Visita ao berçário de jabutis: Nessa atração para crianças de todas as idades, nossos hóspedes podem conhecer a 
área de criação de jabutis, visitar o berçário e as diversas fases de seu crescimento. 

Observação de estrelas: A localização isolada da Fazenda Trijunção, distante da poluição luminosa das cidades, faz 
com que a pousada seja um local privilegiado para se observar, estrelas, constelações, planetas e outros elementos 
celestes. Aproveite para se deslumbrar com a imensidão do céu noturno, tão grande e diverso quanto o próprio 
Cerrado. 
 
3° dia - Pousada Trijunção – Jaborandi 

Café da manhã no hotel contêm itens da gastronomia típica do Cerrado, uma diversidade de frutas típicas da região, 
sucos, bolos com sementes e castanhas típicas. Pode ser servido a qualquer hora do dia na pousada, eliminando a 
preocupação com horários e garantindo conforto e conveniência. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Conheça alguns das Experiências Guiadas: 

Focagem noturna de jacarés a caiaque: Depois do belíssimo pôr-do-sol no Cerrado e guiados por nossa equipe através 
de caiaques na Lagoa das Araras, nossos hóspedes têm a oportunidade de observar uma fauna diversa e misteriosa, 
incluindo a menor espécie de jacaré do mundo – o jacaré-anão – que habita a lagoa. 

Eco-Safari Noturno: Muitos animais do Cerrado estão mais ativos no final da tarde e início da noite, quando 
encontram proteção na escuridão e maior conforto térmico. É nesse momento que os hóspedes, acompanhados de 
guias especializados, tem a chance de embarcar na nossa caminhonete safari especialmente adaptada e explorar as 
estradas da Fazenda Trijunção. Além de diferentes espécies de aves noturnas, incluindo urutau, bacuraus e corujas; 
mamíferos como lobo-guará, raposa-do-campo, jaritataca, tatus, tamanduás, anta e com sorte até mesmo suçuarana 
e onça-pintada estão entre os animais que podem cruzar o nosso caminho. 

4° dia - Pousada Trijunção – Jaborandi 

Café da manhã no hotel contêm itens da gastronomia típica do Cerrado, uma diversidade de frutas típicas da região, 
sucos, bolos com sementes e castanhas típicas. Pode ser servido a qualquer hora do dia na pousada, eliminando a 
preocupação com horários e garantindo conforto e conveniência. 

Check-out. 

 



 

  INCLUI 

 03 noites de hospedagem na Pousada Trijunção; 

 Café da manhã, almoço e jantar, servidos a qualquer horário do dia. Sem limitação de horário. 

 Todas as experiências oferecidas pela Pousada; 

 Mimo exclusivo Just Tur; 

 Cesta de produtos do Cerrado – geleias, doces e molhos 
ou 

 Livro sobre o Cerrado   
ou 

 * Necessárie de bordadeiras da comunidade local; 

 Kit personalizado Just tur com 01 mochila Brasilidade. 
 
TARIFA NÃO INCLUI: 

 Traslados; 

 Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 

 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; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

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

 Vistos; 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

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

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Pousada 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 7.590,00 BRL 3.795,00 BRL 3.286,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Jaborandi - Pousada Trijunção (Standard)  
 

 
 
 
 
 
 



  Pousada 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 8.944,00 BRL 4.472,00 BRL 3.872,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Jaborandi - Pousada Trijunção (Premium)  
 

 

  Pousada 

Single* Duplo* Triplo* 

BRL 10.447,00 BRL 5.223,00 BRL 4.524,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Jaborandi - Pousada Trijunção (Master)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 22/12/2021, exceto feriados; 

Crianças: Até 6 anos cortesia, acima dessa idade cobra-se 30% do valor total do apto duplo; 

Check-in: 13h 

Check-out: 12h  

 

POLÍTICAS DE CANCELAMENTO/PRÉ-PAGAMENTO: 

Caso haja necessidade de cancelamento e nos seja informado até 18 dias antes da data do check-in, 

haverá reembolso ao cliente. Caso o cancelamento seja informado entre 18 dias e 8 dias da data do check-

in, o valor será considerado como crédito para futura hospedagem conosco. Caso o cancelamento seja 

informado com menos de 8 dias de antecedência da data do check-in, não haverá reembolso do valor ou 

crédito para futura hospedagem conosco. 

Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

Adicionar 10% de taxa de serviço sobre os valores das diárias descritas. 

Para hospedagem de 3 ou mais pessoas, adicionar 30% por pessoa adicional com 6 anos de idade ou mais. 

Crianças menores hospedam-se como cortesia. 

 

Noite extra: 

Standard BRL 1.250,00 por pessoa 

Premium BRL 1.475,00 por pessoa 

Master BRL 1.725,00 por pessoa 



Suítes Standard medem aproximadamente 30m2. O ambiente dispõe de cama king size, decoração com 

artesanato e fotos típicas do cerrado, lençóis de algodão 600 fios, toalhas e roupões Trousseau.  

Acomodam, confortavelmente uma ou duas pessoas, com possibilidade de adicionar uma cama de 

solteiro. 

Comodidades: Ar-condicionado, TV com canais por cabo, cofre, frigobar, secador de cabelo, amenities 

Natura. 

Suítes Premium medem aproximadamente 60m2 e são espaçosas. Possuem dois ambientes: quarto e sala 

de estar. O ambiente é espaçoso e dispõe de cama king size, decoração com artesanato e fotos típicas do 

cerrado, lençóis de algodão 600 fios, toalhas e roupões Trousseau. 

Acomodam, confortavelmente uma ou duas pessoas, com possibilidade de adicionar uma cama de 

solteiro. Comodidades: Ar-condicionado, TV com canais por cabo, cofre, frigobar, secador de 

cabelo, amenities Natura. 

Suíte Master mede aproximadamente 90m2. Possui uma sala de estar e duas varandas - uma com entrada 

para a sala de estar e outra com entrada para o quarto. Banheiro amplo com ofurô. O ambiente é super 

espaçoso e dispõe de cama king size, decoração com artesanato e fotos típicas do cerrado, lençóis de 

algodão 600 fios, toalhas e roupões Trousseau. 

Acomoda, confortavelmente, uma ou duas pessoas, com possibilidade de adicionar uma cama de solteiro. 

Comodidades: Ar-condicionado, TV com canais por cabo, cofre, frigobar, secador de cabelo, amenities 

Natura. 
 

 

 
 

  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 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 

  INFORMAÇÕES 

Como chegar: 
O trajeto de Brasília à Pousada pode ser feito em aeronave privada - Caravan turbo hélice, com capacidade para 8 
pessoas e duração de 50 minutos ou, via terrestre cerca 4 horas de estrada asfaltada até Mambaí e outras 1 hora e 
meia em estrada de terra até a Pousada. 
R$ 8.800,00 + 10% de taxas. 

 


