DADOS DA VIAGEM:
Destino:

Capitólio-MG com passeio de lancha

Cidade/UF:

Capitólio/MG

Partida/Retorno:

12/01/2019 - 12/01/2019

PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM:
Chegada prevista em Capitólio/MG ás 07:30 da manhã;
Iremos realizar uma parada para café da manhã das 07:30 ás 08:30
08:30 iremos inciar o nosso trajeto para o Mirante dos Canyons e cachoeira da Diquadinha, locais
ideais para banho e mergulho.
Mirante dos Canyons
Até o mirante é uma caminhada leve e curta. Só um aviso pra quem for com criança, fique bem
atento com elas, pois não existe nenhum tipo de proteção é tudo aberto.
A vista lá de cima é simplesmente espetacular!
Uma visão indescritível! Todos se emocionam. Assim são os Canyons. Após a agradável navegação
no extenso Lago de Furnas, começam a surgir as formações rochosas que mais parecem
esculpidas pelo Homem. E, de repente, ao se estreitar a passagem, entre os "paredões"
vislumbra-se duas cachoeiras que desaguam em águas cristalinas e de azul intenso. Convite para
um delicioso e refrescante mergulho. Ir a Capitólio e não visitar os Canyons é como se fosse ao Rio
de Janeiro sem conhecer de perto o Cristo Redentor.

Cachoeira Dicadinha
Às margens da rodovia MG-050, a Cachoeira Dicadinha fica no mesmo quilômetro do Mirante dos
Cânions (Km 312, basta atravessar a pista) e, embora não tenha nenhuma placa de indicação,
pode ser facilmente encontrada em função da trilha já bem demarcada.
A Cachoeira Diquadinha é uma cachoeira muito bonita formada por rocha São Tomé, que acaba
dando uma coloração alaranjada na água e cria uma paisagem diferente das cachoeiras que
estamos acostumados a ver em nossa região.
A Cachoeira Diquadinha tem 3 quedas d?agua. Entre essas quedas, há pequenas piscinas
naturais e se o volume de águas estiver baixo, a cachoeira praticamente forma uma escadaria
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natural!

11:00 Inicio do passeio a ser realizado em lanchas, iremos visitar cachoeiras e paisagens de tirar o
folego com paradas para mergulho, Canyons de Furnas (parada para mergulho), Canyons Bico do
Tucano (parada para mergulho), Cascatinha e Lagoa Azul (parada para banho.
Roteiro passeio de Lancha:
Canyons de Furnas: Os canyons são canais, rodeados por paredões, que foram alagados,
formando piscinas naturais de águas cristalinas, que fazem parte do imenso lago artificial de
águas verde-esmeralda que dão forma ao ?Mar de Minas? (Lago de Furnas), maior espelho
d?água do mundo, com mais de mil quilômetros quadrados e quatro vezes maior que até
mesmo a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
Canyons bico do tucano: O Canyon Bico do Tucano recebe esse nome por seu vale apresentar o
formato de um bico de um tucano
Cascatinha: A Cascatinha fica as margens da MG-050, exatamente no Canyons de Furnas, um
belo riacho de águas límpidas se despeja serra abaixo, rasgando as encostas e escavando lindas
quedas d?água e poços naturais de fácil acesso aos ecoturistas.
Lagoa azul: A paisagem já encanta logo a primeira vista. Águas cristalinas em um tom de verde
formam uma pequena piscina natural que te convida de cara para um belo mergulho.
13:00 término do passeio e deslocamento até o restaurante para o almoço; (Não incluso);
14:30 Após o almoço deslocamento até a Cachoeira da Filó, iremos permanecer neste local até ás
16:30
Cachoeira da Filó:
Situada em São João Batista do Glória no KM 300, é possível ver de cima a queda d?água sobre
um poço cristalino.
O poço é grande, mas pelo volume baixo fica fácil nadar até a queda d?água. A água é cristalina e
pequenos peixes nos rodeiam dando aquele belisco típico.
Local ideal para aquele mergulho refrescante e se divertir neste paraíso, a cachoeira da Filó está
entre as cachoeiras mais bonitas de Capitólio.

Retorno:
17:00 Embarque para retorno a São Paulo/SP.
Horário previsto de chegada em São Paulo/SP: 23h30 (Programe-se)
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