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Quem Somos

Chapada Passeios
A Chapada Passeios é uma agência de turismo de aventuras, localizada
no município de Andaraí. Temos como principal objetivo promover o
encontro dos nossos clientes com o meio ambiente. São diversos
passeios de curta, média e longa distância que garantirão a sua
satisfação por conta dos diversos atrativos históricos e naturais
espalhados por toda a Chapada Diamantina. Dê uma olhada em todo o
nosso site e confira. Temos roteiros para todos os tipos de pessoas.
CONDUÇÃO SEGURA
A única coisa que precisa se preocupar em sua visita a Chapada
Diamantina é se divertir muito. Deixe que cuidamos da sua segurança e
comodidade.
CUIDADO ESPECIALIZADO
Tratamos os nossos clientes com um profissionalismo que vai além. O
seu bem estar acima de tudo em nossos roteiros. Tenha um
atendimento diferenciado com a Chapada Passeios.
Entre em contato clicando nos
ícones baixo.

www.chapadapasseios.com.br
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05 Motivos Para Contratar Um Guia De
Turismo
01 – BEM INFORMADO
As atrações naturais da Chapada Diamantina são
simplesmente extraordinárias. Mas essas atrações não
podem te falar onde estão os melhores caminhos, perigos e
contar um pouco sobre os lugares onde você vai passar. Um
guia de turismo vai poder te ajudar em todos esses e em
muitos outros sentidos.
02 – ECONOMIZA SEU TEMPO E O SEU DINHEIRO
Tenha um “GPS” em seus passeios. Para encontrar boas
pousadas e ótimos lugares para se alimentar, nada melhor do
que um guia de turismo. Use o seu tempo para curtir o
passeio ao invés de perder tempo procurando os melhores
lugares em sentido de custo/benefício. Um guia de turismo
vai poder te indicar os melhores lugares e com preços que
caibam no seu bolso.

www.chapadapasseios.com.br
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05 Motivos Para Contratar Um Guia De
Turismo
03 – MELHORES ÉPOCAS
A Cachoeira da Fumaça fica boa parte do tempo sem água,
sabia disso? Acredite! Um guia de turismo sabe as melhores
épocas para visitar cada ponto turístico aqui na Chapada
Diamantina. Sem um guia de turismo ao seu lado, você pode
se decepcionar em visitar a Chapada Diamantina,
dependendo onde você vá.
04 – SEGURANÇA
Noções de primeiros socorros e saber onde e quais perigos
naturais tem aqui na região – um bom guia vai fazer toda a
diferença nesse momento. Um bom guia vai cuidar para que
você e seus acompanhantes passem bem longe desses
perigos que qualquer outro lugar do Brasil ou do Mundo
podem ter. Seu passeio vai ter somente o melhor da Chapada
Diamantina.
05 – BONS ROTEIROS
Um guia qualificado conhece os melhores roteiros. E o mais
importante: sabe quais são os melhores roteiros para VOCÊ.
Ele vai levar em conta o seu perfil. Tudo isso é considerado
para você ter uma ótima experiência na sua visita a Chapada
Diamantina.
Entre em contato e tenha um ótimo atendimento para saber
a melhor forma de você conhecer a Chapada Diamantina.
www.chapadapasseios.com.br
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ROTEIROS FEITOS PARA VOCÊ

Nas próximas páginas você vai encontrar
alguns de nossos roteiros.
Clique nos links e veja na íntegra todas
as informações dos nossos roteiros e
vídeos exclusivos da Chapada
Diamantina.
Ao finalizar a sua leitura, entre em
contato. Com certeza essa será uma das
aventuras mais fascinantes da sua vida.
www.chapadapasseios.com.br
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Poço Azul X Poço Encantado
Saindo de carro da cidade de Andaraí, percorrendo cerca de
42 km, iremos conhecer o Poço Encantado que fica
localizado no município de Itaitê. Sua beleza é um verdadeiro
encanto da chapada diamantina. O raio entra pela abertura
da caverna a partir do dia 01 de abril até 21 de setembro, por
volta das 9:30 até as 14:00 horas. Formando um grande
espetáculo de raio de luz. Não podemos tomar banho no
Poço Encantado. Mas isso não diminui o encanto de estar ali.
Sua beleza é mais do que merecida.
Após visitar o Poço Encantado, seguiremos para conhecer o
Poço mais visitado do Brasil: o Poço Azul, que fica no
município de Nova Redenção, há cerca de 40 km de Andaraí
e 18 km do Poço Encantado. Nesse poço poderemos tomar
banho, por se tratar de uma gruta de águas cristalinas onde é
possível realizar a atividade de flutuação com colete salva
vidas. Podendo também apreciar o raio do sol que entra na
caverna a partir do dia 20 de fevereiro até 20 de outubro. O
horário inicial varia: 12:30 até as 15:00 do ano subsequente.
www.chapadapasseios.com.br
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Vale Do Pati – 03 Dias
1° Dia: Saindo de Andaraí, passando pela cidade de Mucugê,
iremos até a Vila do Guiné e seguiremos pela trilha do Aleixo,
que será nosso ponto inicial da trilha. Passaremos pelo
Gerais do Rio Preto até o Cachoeirão por cima. Então, iremos
retornar para pernoitar na casa da senhora Raquel, que fica
no Pati de Cima. (22,5 km)
2° Dia: Iremos conhecer o Morro do Castelo, onde
atravessaremos por uma caverna de aproximadamente 60
metros de comprimento para termos uma vista deslumbrante
do Vale do Pati. Depois, iremos conhecer a Cachoeira do
Funil para finalizarmos nosso dia de passeio e retornaremos
para casa de apoio. (12 km)
3° Dia: Retornaremos para a Vila do Guiné, passando por
outra trilha e faremos uma parada no Mirante da Rampa da
Igrejinha. Continuando a nossa caminhada pelo Gerais do Rio
Preto, faremos uma parada para banho no Rio Preto.
Seguiremos então para a Vila do Guiné, (Trilha do Beco)
onde iremos encontrar o nosso carro. (12,5 km)
www.chapadapasseios.com.br
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Cachoeira Do Buracão X
Fumacinha
1° Dia: Saindo da cidade de Andaraí de carro passando pela
cidade de Mucugê, vamos até a cidade de Ibicoara que fica a
131 km da cidade de Andaraí. Percorrendo mais 34 km de
estrada de chão até o estacionamento do Parque do
Espalhado. Caminhando 3 km margeando o rio com lindas
paisagens do Rio Jiboia, chegaremos a Cachoeira do
Buracãozinho, Cachoeiras das orquídeas e recanto verde, até
a majestosa Cachoeira do Buracão com seus quase 90
metros de queda livre.
2° Dia: Havendo interesse, disponibilidade e
condicionamento físico, o visitante pode acrescentar a
Cachoeira da Fumacinha ao nosso passeio. Ao completar a
expedição, será privilegiado pela vista de uma das mais belas
cachoeiras da Chapada Diamantina. Para visitar a Cachoeira
da Fumacinha, terá que se hospedar em Ibicoara e sair às
6:00 hs. Serão 18 km ida e volta de caminhada no leito do rio.
Parte da trilha é bastante pedregosa. Mas todo o esforço
vale a pena!
www.chapadapasseios.com.br

09

Marimbus X Rio Roncador
Logo pela manhã, iniciaremos a nossa expedição pelo
pantanal do Marimbus. Saindo do Marimbus, iremos
conhecer os caldeirões do Rio Roncador e entraremos pela
Vila de Quilombos, que é a Fazenda Velha. Após chegarmos
na Fazenda Velha, percorreremos por uma trilha de
pescadores de aproximadamente 5 km, atravessando o Rio
Santo Antônio até chegarmos no rio Roncador. Seguiremos
nossa trilha margeando o
rio até pegarmos a trilha principal que nos levará até o
restaurante Roncador. Podemos optar por almoçar uma
deliciosa comida caseira com sabor de Chapada Diamantina.
O cardápio inclui vários pratos típicos. Ou logo curtir as
piscinas naturais com suas quedas d’água que por sua vez
formam deliciosas cascatas com grandes caldeirões
esculpidos pela natureza. Uma obra de arte oferecida por
Deus. (10 km ida e volta)

www.chapadapasseios.com.br
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Pratinha X Lençóis – 2 Dias
1º Dia
Partindo da cidade de Andaraí seguiremos até a Fazenda
Pratinha, onde poderá tomar um banho com suas águas
cristalinas. Faça fotos subaquáticas, pule de tirolesa e
usufrua outros serviços dentro da unidade. Lembrando que
para cada tipo de aventura terá um custo diferenciado. Após
se divertir na Fazenda Pratinha, seguiremos para conhecer o
Morro Do Pai Inácio e conhecer um pouco sobre sua história.
Aprecie o cartão postal da Chapada Diamantina. Observe
seus vales e morros em pleno semiárido baiano e entenda a
verdadeira obra de arte desenhada e criada por Deus.
2º Dia
Após café da manhã, iremos a Volta ao Parque começando
pelos Caldeirões do Rio Serrano, Salão de Areia,
Cachoeirinha e Poço Halley. Depois do almoço, seguiremos
para curtir o Ribeirão do Meio.

www.chapadapasseios.com.br
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ANDARAÍ
O ENCONTRO DAS
ÁGUAS É AQUI
Localizada ao lado do rio Paraguaçu, Andaraí
foi fundada em 1845 pelo Capitão Joaquim de
Figueiredo, vindo de Minas Gerais com toda a
família e empregados em busca das riquezas
locais. O nome da cidade significa ‘Rio dos
Morcegos’, originário da língua dos primeiros
habitantes do local, os índios Cariris.
Atualmente Andaraí tem uma população com
um pouco mais de 14.000 habitantes, incluindo
a população da zona rural. No início, o garimpo
trazia renda voltada para o desenvolvimento do
município de Andaraí. Hoje, Andaraí vem se
destacando com o turismo, agricultura familiar
e o crescimento das redes de hotelaria do seu
município. Venha conhecer a nossa bela cidade.
www.chapadapasseios.com.br
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