


Mountain Bike 08 dias/ 07 noites c/ 06 dias de pedal. Volta ao Parque
18 a 25 de novembro 2017.

215km/ 3348m subida acumulada.

Nível Físico: 04 ***** Nível Técnico: 03 *****

Resumo do roteiro: Chegada; (pernoite Vale do Capão).Travessia Vale do Capão/ Lençóis; (pernoite
Lençóis).Estrada Velha do Garimpo/ Igatú; (pernoite Igatú).Poços Azul / Mucugê; (pernoite Mucugê).
Cachoeira do Buracão; (pernoite Ibicoara). Cachoeira da Fumacinha ; (pernoite Mucugê) Travessia
Guiné/ Vale do Capão; (pernoite Vale do Capão). Retorno.

Dia 01 - Chegada Vale do Capão onde vamos pernoitar.

Dia 02 - Travessia Vale do Capão/ Lençóis; 32.35km 458m subida 1065 descida.Nível Físico: 04 *****
Nível Técnico: 03 ***** (trilha completa).

Dia 03 - Estrada Velha do Garimpo/ Igatú; 45,70km 830subida 478 descida.Nível Físico: 03 ***** Nível
Técnico: 02 *****.

Dia 04 - Poços Azul / Mucugê; 41,50km 405 subida 805 descida Nível Físico: 03 ***** Nível Técnico:
04 ***** (obs. Nível técnico elevado devido ao single track inicial de 06km).

Dia 05 – Cachoeira do Buracão/ Ibicoara; 31,00km 870 subida 690 descida. Nível Físico: 03 ***** Nível
Técnico: 03 *****.

Dia 06 - Fumacinha/ Mucugê 52kmNível Físico: 04 ***** Nível Técnico: 03 *****.

Dia 07 - Travessia Guiné / Vale do Capão. 30km 625 subida 718 descida. Nível Físico: 04 ***** Nível
Técnico: 04 *****.

Dia 08 – Retorno.









Fumacinha / Mucugê

Buracão / Ibicoara

ATUALIZANDO.....

ATUALIZANDO.....





Valores e Condições

Os valores serão proporcionais ao numero de participantes

- 12 participantes                       valor R$ 2200,00 por participante
- De 11 a 09 participantes         valor R$ 2490,00 por participante
- De 08 a 06 participantes         valor R$ 2950,00 por participante
- De 05 a 03 participantes         valor R$ 3250,00 por participante 

Reservas

As reservas deverão ser feitas o mais rápido possível para fecharmos o grupo o quanto antes e 
serão confirmadas mediante o pagamento de 35% do valor total do pacote considerando o 
numero máximo de participantes.
No dia 31 de outubro estaremos divulgando a lista com os participantes. Aqueles que forem 
participar terão o valor confirmado e/ou adequado ao numero de participantes ou caso não 
queiram participar receberão o valor da reserva integral.

Aos participantes o saldo restante poderá ser desembolsado em até 03 parcelas no cartão de 
credito sendo a primeira na data do checkin.  (18/11).



O que está incluso no Pacote?
• 07 hospedagens com café da manhã;

Serão 05 cidades (povoados) diferentes onde vamos pernoitar. Todas as pousadas estão acostumadas a receber bikers. aptos suítes, triplo e/ ou duplo,
categoria pousada simples.

• 03 guias estarão junto ao grupo;

O grupo será acompanhado por 03 guias (em caso de 12 participantes) locais mountain bikers experientes. Todos capacitados para atender emergências e
necessidades dos participantes. A equipe de guias tem comunicação via rádio com o carro de apoio.

• 02 carros de apoio;

Em alguns dias vamos começar ou terminar o pedal com deslocamentos de carro para chegar no início trilha ou sair do atrativo para a pousada. O carro de apoio leva
toda a bagagem dos participantes, alimentação, ferramentas e peças reservas. Quando nos carros as bikes serão transportadas em bagageiros da marca THULE.

• Apoio mecânico,

Teremos um mecânico disponível para o grupo junto ao carro de apoio. É possível realizar pequenos reparo como desempeno de roda e ajustes de cambio ou até
resolver problemas maiores como sangria de freio e solucionar problemas de suspensão. Nosso mecânico é capacitado pela Escola ParkTool, Shimano e FOX
suspension & forks.

• Lanche de trilha,

Todos os dias vamos fornecer um kit lanche com sanduíche, barra de cereal, frutas secas, suco e variados de chocolates, amendoim, castanhas..... Uma certa
quantidade do kit será levado para trilha de maneira individual pelos bikers participantes. Outra parte estará disponível no carro de apoio.

• Taxas de entrada e

Alguns atrativos do roteiro são em propriedades particulares ou unidades de conservação onde são cobradas taxas de entrada. As taxas já estão inclusas no valor do
pacote e serão pagas no ato da entrada dos participantes por um membro da nossa equipe. Os atrativos que cobram entrada são:

Poço Azul

Cachoeira do Buração;

Morro do Pai Inácio.

Gruta do Brejo (Igatu)

• Seguro.

Seguro viagem para os participantes.



O que não está incluso no Pacote?

• Traslado Aeroporto e/ou Rodoviária chegada e saída;
É possível contratar o serviço a parte. Consulte os valores através do nosso e-mail 
de contato.

Jantar, Almoço e bebidas.
Não está incluso nenhum tipo de alimentação ou consumo fora o previsto no kit 
lanche.

Despesas Pessoais
Todo e qualquer tipo de despesa pessoal do participante é de inteira 
responsabilidade do mesmo. 



O que pode ser contratado a parte?

• Hospedagem em apto individual. Consultar via e-mail.

• Traslado Aeroporto e ou Rodoviária. Consultar via e-mail.

• Serviços de limpeza e revisão da bike no final do roteiro. Consultar via 
e-mail.

• Restrições alimentares deverão ser avisados com antecedência. Na 
maioria dos caos não existe acréscimo no valor do pacote, porém em 
alguns casos poderá haver cobrança de intens. Consultar via e-mail.



Equipamentos
• O equipamento adequado é fundamental para um bom pedal na Chapada. 

Por isso seguem algumas dicas importantes.

Gancheira – Tem que ter uma reserva;

Pneus - De preferência para os pneus com tamanho entre 2.1 a 2.25 ou mesmo para os 
modelos mais agressivos  2.4 Isso devido a variedade e tipo de terreno local. Verifique a 
condição climática para o período do pedal.... Caso tenha previsão de chuva pense também  
em um pneu do tipo wet.

Mochila – É fundamental ter uma mochila de hidratação (1,5 litros) com capacidade total 
de no máximo 10 litros. Assim você poderá carregar seu lanche, água, celular e mais algo 
para durante o dia.

Lubrificante - Traga apenas lubrificantes biodegradáveis. Se tiver dúvida de qual adquirir 
temos para vender. Consulte.

Sapatilha - O push-bike é constante na Chapada, por isso a sapatilha sofre muito em meio 
as pedras.... De preferência para usar uma sapatilha com pouco tempo de uso ou nova.



Equipamentos

• Luvas – Consideramos como item obrigatório de segurança. Traga 
luva fechada/ dedo longo.

• Capacete – Item obrigatório de preferencia para os que são 
regulamentados pelo UCI; 

• Óculos – Ande sempre de óculos;

• Lanterna para bike – Faz parte dos itens obrigatório de segurança;

• Manguito – Não deixe de trazer é ótimo;

• Meias longas – Protege as canelas do atrito com a vegetação;



Orientações técnicas básicas

• Atualmente, o bikefit além de melhorar o  desempenho e o conforto 
durante a pedalada ajuda a evitar lesões e fadigas por erro de postura 
na bike. Por isso recomendamos que você faça o seu caso ainda não 
tenha feito. 

• Alguns ajustes na bike também são fundamentais para adequar a bike
x trilhas locais. Calibragem de pneus, ajustes de suspensão e relação 
adequadas são importantes para um melhor desempenho. 

- Calibragem de pneus – vamos ajudar você a calibrar o seu pneu para 
as trilhas locais a cada dia;

- Ajustes de suspensões – vamos orientar como ajustar as regulagens 
da suspensão conforme a trilha que vamos fazer;



Contatos e reservas

//cantagaloecoaventura.com

contato@cantagaloecoaventura.com

Facebook.com/cantagaloecoaventura

75 3344 1097

mailto:contato@cantagaloecoaventura.com



