
CHAPADA DIAMANTINA - MTB

SOMENTE 08 VAGAS

DE 15 A 22 DE SETEMBRO

ROTEIRO VOLTA AO PARQUE

//cantagaloecoaventura.com



Roteiro MTB CHAPADA DIAMANTINA

Dia 01 Chegada Vale do Capão;
Dia 02 Travessia Vale do Capão/ Lençóis; 33km (intermediário) 
Dia 03 Travessia Lençóis/ Igatú; 45km (fácil) 
Dia 04 Pedal Igatu/ Poço Azul; 48km(intermediário) 
Dia 05 Pedal Mucugê/ Cachoeira da Matinha/ Guiné; 64km (intermediário) 
Dia 06 Travessia Guiné Vale do Capão; 34km (difícil) 
Dia 07 Cachoeira da Fumaça trekking; 12km (opcional pedal de 30km)
Dia 08 Retorno.

Observações:
Os níveis de dificuldade dos roteiros (fácil, intermediário e difícil) são em relação a dificuldades técnica com base 
em ciclistas que frequentemente pedalam em trilhas técnicas.  
Consideramos fisicamente todo o roteiro intermediário para os ciclistas que pelaram em trilhas técnicas com
frequência. 
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Valores:

- Opção 01 - R$ 2200,00 por pessoa grupo de 08 pessoas;
Inclui: 07 Hospedagens em hostel, guia, transporte local, carro de apoio, hidratação, apoio mecânico e seguro.

- Opção 02 – R$ 2500,00 por pessoa grupo de 08 pessoas;
Inclui: 07 hospedagens em pousada categoria simples suíte apto duplo solteiro com café da manhã,
Guia, transporte local, carro de apoio, hidratação, apoio mecânico e seguro. 

- Opção 03 – R$ 2800,00 por pessoa grupo de 08 pessoas;
Inclui: 07 hospedagens em pousada categoria simples suíte apto duplo solteiro com café da manhã,
Guia, transporte local, carro de apoio, hidratação, lanche, apoio mecânico e seguro. 

Para outros serviços como transporte aeroporto, apartamento individual e ou categorias de hospedagem consultar.
Não inclui taxas de visitação e despesas pessoais. 
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Condições:

O reserva deverá ser feita via deposito bancário e ou pagamento via PagSeguro no valor de 35% do valor total
do pacote.

O roteiro só será realizado com 08 pessoas participantes. Caso não seja formado o grupo o valor da reserva será 
devolvido no valor integral.

Poderá ser negociado um novo valor para os participantes interessados no roteiro independente do numero de pessoas.
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Contatos:
www.cantagaloecoaventura.com
Zap 75 9 9996 66 65

http://www.cantagaloecoaventura.com/

