
Janela Furada
Siderópolis

Data: 10 e 11/07/2021

Siderópolis é uma cidade Catarinense colonizada por imigrantes Italianos, rica em
belas paisagens. Que tal realizar duas trilhas: Janela Furada e Pedras do Castelo e
uma cavalgada pelo entorno da barragem do rio São Bento.

TRILHA JANELA FURADA
A Janela Furada é uma pedra furada que lembra o formato de
uma janela, onde chegaremos até ela por meio de uma trilha.

Km: 6 km Ida e Volta
Altitude: Aproximadamente 545 de elevação
Nível de Dificuldade: Moderado
Terreno: Acidentado em partes, partes em estrada de trator e

trilha em meio a mata.

CAVALGADA

Aproximadamente 1:30 de passeio com saída da Pousada em
Siderópolis até o entorno do Rio São Bento.

TRILHA PEDRAS DOS CASTELO.

Km: 6 km Ida e Volta
Nível de Dificuldade: Fácil
Terreno: estrada de chão + mata e pedras porosas no chão.



Roteiro:

3:00 a.m - Saída da Sede da Rota de Trilhas
3:15 a.m - Saída de Balneário Camboriú Pizza . com
3:45 a.m - Saída de Itapema (a combinar)

7:00 a.m - Parada para o café da manhã (Não incluso)
8:00 a.m - Início da Trilha (Duração de 4 a 5 horas)

13:00 p.m - Fim da Trilha e almoço (Incluso)

14:30 p.m - Primeira turma Cavalgada
16:30 p.m - Segunda turma Cavalgada

20:00 p.m - Jantar e confraternização (Incluso)

Pernoite na pousada em Siderópolis

7:00 a.m - Café da manhã na pousada (Incluso)
9:00 a.m - Trilha Pedras do Castelo
12:00 a.m - Almoço (Não Incluso)
14:00 p.m - Retorno
18:00 p.m - Previsão de chegada a Itajaí



Valor por Pessoa: 399,90 reais a vista
Consultar valor parcelado

INCLUSO:
🚐Transporte com saída de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema
🔒Seguro de trilha e transporte

🐴Cavalgada

🥾Trilha Janela Furada

🥾Trilha Pedras do Castelo
🏨Pousada de 2 a 4 pessoas por quarto

☕Café da manhã do dia 11/07

🍲Almoço do dia 10/07

🍲Jantar do dia 10/07
👤Guia Credenciado
👤⚜Condutor Rota de Trilhas

⛑Kit Primeiros Socorros

NÃO INCLUSO:
🥤Bebidas
🥪Lanches

-Itens não citados como incluso



POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Cancelamento por iniciativa do Cliente

*Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total;
*Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total;
*Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total
*Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução

Em caso de gripe, resfriados, febre, tosse ou qualquer outro sintoma relacionado ao COVID-19
o cliente se responsabiliza em informar a empresa e poderá transferir a trilha para outra pessoa
até 1 dia antes da trilha ou devolução de 100% do valor (apresentando atestado médico).

A vaga pode ser vendida  para outra pessoa até 01 dia antes da trilha

EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FAVORÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE O EVENTO SERÁ TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA.

Roteiro elaborado pela empresa:
ROTA DE TRILHAS

CNPJ: 17.585.210.0001-91

Dúvidas e Informações: 📲(47) 991746613


