
Pirâmides Sagradas
Grão Pará

A Trilha das Pirâmides Sagradas, está localizada na comunidade da Serra Furada, no
município de Grão-Pará/SC. Com início na pousada das Pirâmides, iremos caminhar
um percurso de 6 km até chegar ao cume, passando por mata atlântica com espécies
em extinção como Xaxim, em seu cume é possível avistar as pirâmides sagradas, uma
paisagem cênica da natureza.

Informações:

Nível de dificuldade: Difícil (não recomendado para iniciantes e sedentários)
Ganho de Elevação: 846 metros
Distância: 12 km (Ida e Volta)
Duração da Atividade: em torno de 7 a 8 horas de atividade com paradas estratégicas
para descanso e lanche.

HOSPEDAGEM

Valor por Pessoa: 5 x 110,00 reais ou
a vista 470,00 reais

ACAMPAMENTO

Valor por Pessoa: 5 x 99,00 reais ou
a vista 430,00 reais

Necessário efetuar o pagamento para confirmação de vaga.



ATENÇÃO É PROIBIDO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS OU QUALQUER

TIPO DE DROGAS ANTES E DURANTE A TRILHA

O que está INCLUSO:

🚐Transporte com saída de Itajaí, Balneário Camboriú e  Itapema
👣Trilha das Pirâmides Sagradas de Grão Pará
👤⚜ Guia Rota de Trilhas
🏨 Pousada de 3 a 4 pessoas por quarto  OU⛺ Acampamento
☕ Café da manhã de domingo
🔒Seguro de atividade de aventura
⛑Kit Primeiros Socorros

O que NÃO está Incluso:

- Bebidas
- Refeições

- Itens de Uso Pessoal
-Outros itens não citados como incluso.

Roteiro:

Sabado:

2h00 a.m - Saída de Itajaí (Sede da Rota de Trilhas)
Rua: Juvenal Garcia 364, centro, Itajaí - SC, 88302040
2h15 a.m - Saída Pizza. com de Balneário Camboriú
Av. do Estado, 2263 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-075
2:45 a.m - Itapema (a combinar)

Parada para um café da manhã (Não Incluso)

7:30 a.m - Previsão de chegada na pousada

8h00 a.m Início da Trilha das Pirâmides Sagradas



12h00 a.m -  Previsão de chegada no cume
Parada para lanche (não incluso), fotos e descanso.
13h00 p.m - Previsão de Retorno
16:00 p.m - Previsão de chegada na pousada

Tempo livre - Descanso

19:30 p.m - Jantar (Não incluso) 45,00 reais por pessoa

20:30 p.m - Fogueira e confraternização

Domingo:

6h00 a.m -  Nascer do sol
Quem quiser acordar para ver o dia despertar
8h00 às 9h00 a.m - Café da manhã (Incluso)

Trilha da cachoeira (para quem quiser conhecer)

13h00 p.m - Saída da Pousada das Pirâmides

15:30 p.m - Parada para lanche (Engenho lanches em Paulo Lopes)

18:30 p.m - Previsão de chegada em Itajaí



O  que  Levar?

- Documento com foto

Equipamento Individual para a Trilha
🎒 Mochila
🔦 Lanterna (Pilha ou bateria reserva) - Atenção item extremamente importante e obrigatório.
👕Roupa confortável (Roupa quente, caso tiver é recomendado roupa térmica + corta vento)
🧦 Meia cano alto, para evitar assadura no tornozelo
🥾Calçado confortável de preferência botas para trilhas (caso não tiver, tênis confortável)
🍏Frutas para lanche
🍔 Sanduíches
💦Mínimo de 1,5 litros de água.
- Touca
- Luvas
- Bastões de caminhada (opcional)
- Capa de chuva
- Protetor solar
- Repelente
🧻 Papel Higiênico
💊Medicamentos no qual você já está acostumado a tomar. (Uso individual)

Equipamento Individual para a viagem (opcional para seu conforto)
- Cobertor
- Travesseiro

Equipamento Individual Hospedagem
- Roupas intimas
- Itens de higiene (escova de dente, pasta de dente, shampoo, creme, sabonete…)
👕1 muda de roupa de inverno (procure roupas quentes, previsão de temperaturas baixas)
👕1 muda de roupa leve (para retorno da viagem)
- Chinelo
- 1 calçado fechado
- Pijama
- Touca
- Luvas
Na hospedagem está incluso cobertores, toalhas de rosto e banho.

Atenção, não exagere nas malas, procure levar uma mala pequena e uma mochila
para trilha.



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


