
Acampamento
Praia do Maço

Palhoça SC

Data: 22 e 23/05 (Sábado e Domingo)
A Praia do Maço está localizada no Vale da Utopia, pertencente ao município de Palhoça SC,
um lugar cujo o nome já diz utópico, de uma beleza natural irreal, como nunca vista. Um
acampamento ideal para contemplar as estrelas e a lua crescente.

Informações:

Trilha com cargueira (Sábado e Domingo)
Nível de dificuldade: FÁCIL A MODERADO
(Atividade recomendada para iniciantes e não recomendada para sedentários)
Distância: 3 km (ida e volta)
Percurso: Praia, Terreno irregular.

Saída da Praia de Cima até a Praia do Maço.

Trilha  sem cargueira Sábado

Nível de dificuldade: FÁCIL
Distância: 4 km (ida e volta)
Percurso: Caminhada leve da Praia do Maço até a vista da Prainha que também pertence
ao Vale da Utopia.

VALOR POR PESSOA: 79,90 reais
Formas de Pagamento:

- Cartão de Crédito e Débito
- Boleto
- Dinheiro, Depósito ou transferência
- Pix:  CNPJ: 17585210000191



INCLUSO:

⛺ Camping na praia do maço
👣Trilha Vale da Utopia
👤⚜1 Condutor Rota de Trilhas
🔒Seguro de atividade de aventura
⛑Kit Primeiros Socorros

NÃO Incluso:

🚐 Transporte
🍽Refeições
- Itens de Uso Pessoal

-Outros itens não citados como incluso.

Roteiro de Sábado

Atenção: esse roteiro não está incluso transporte, será necessário
compartilhar carona ou ir com sua própria condução

7:00 horas a.m - Saída de Itajaí (Ponto de Encontro)
Rua: Juvenal Garcia 364, Centro, 88302040.
7:15 horas a.m - Saída de Balneário Camboriú (Ponto de Encontro)
Av. do Estado, 2263 - Centro, 88330-075.
Parada para o café da manhã (Opcional)
9:30 horas - Previsão de Chegada na Pinheira SC
Ponto de Encontro Estacionamento:
Rua: Servidão Quatrocentos e Trinta e Três, 10 - Enseada da Pinheira, Palhoça - SC,
88139-384
10:30 horas - Previsão de Chegada no acampamento
11:00 horas - Inicio de montagem do acampamento com auxílio do condutor da Rota
de Trilhas
12:00 horas - Almoço (Livre - no local possui restaurante) - NÃO INCLUSO
14:00 horas - Início da Trilha para a Prainha (Vale da utopia)
Contemplação  local
16:00 horas - Previsão de Retorno

Indicamos levar comida para o Jantar, geralmente o restaurante fecha a noite.

Noite - Roda de conversa e contemplação das estrelas.



Roteiro de Domingo

6:45 Previsão do Nascer do Sol
7:30 Café passado na hora (cada um deverá levar seu lanche)
9:00 Desmontagem do acampamento
11:00 - Retorno
12:00 - Previsão de chegada ao estacionamento e fim da atividade.

O que levar para o acampamento:

Mochilão:
- O mochilão pode ser a mochila de trilha ou outra mochila maior como a cargueira,

não levar malas de rodinha ou qualquer outro tipo de mala que dificulte a sua caminhada.

Barraca:
- A barraca pode ser dividida entre os participantes, assim você pode dividir com

seus amigos o peso da barraca durante a caminhada.

Saco de dormir
- Saco de Dormir, não é recomendado colchão de ar.

Isolante Térmico:
- O Isolante térmico não é obrigatório, porém em dias frios é uma excelente proteção,

evitando com que a temperatura externa do solo fique em contato direto com o saco
de dormir.

Roupas e outros:

- Mochila pequena extra (para a trilha até a prainha)
- Cadeado para a Barraca (Recomendamos)
- LANTERNA (obrigatório)
- Roupa de banho (afinal estamos acampando de frente para a praia do maço)
- Toalha de banho
- Roupa íntima
- Roupa extra
- Moletom (a noite geralmente faz frio)
- Chinelo
- Roupa confortável para dormir
- Remédios de uso pessoal
- Repelente
- Protetor Solar
- Chapéu ou boné



- Capa de chuva
- Lenços umedecidos (ajudam na higienização das mãos e do corpo)
- Sabonete
- Shampoo e Creme (Se necessário, no local possui chuveiro de água gelada)
- Escova de Dente e pasta
- Toalha de rosto
- Caneca para o café da manhã

Alimentação

- No local possui um bar/restaurante no qual estará aberto das 9:00 18:00
dependendo do número de clientes consumindo eles ficam até mais tarde. (Enviarei
o cardápio com as opções no grupo).

- Você também pode levar comida e bebida se preferir (Lembrando que você terá que
caminhar por 1,5 até o início do acampamento).

- Faremos um café ao amanhecer de domingo, caso queira levar biscoitos ou frutas
fica a critério de cada um.

AVISO IMPORTANTE:

- É importante deixar sua mochila com um peso que você consiga caminhar durante
esses 1,5 km.

- São só 2 dias, leve apenas o necessário.
- Obrigatório uso de Máscaras em alguns lugares

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 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


