
Quer viver essa
imersão?

Confira aqui todos os
detalhes da sua viagem!

A EXPERIÊNCIA



Sobre o seu destino 
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 Localizada entre
Minduri e

Carrancas 

Chapada das Perdizes e Serra das Broas 

Encravada entre os municípios de Minduri e Carrancas, a
Chapada das Perdizes é um daqueles recantos
surpreendentes do Sul de Minas Gerais. Apresenta
características de Mata Atlântica em suas encostas e
campos de altitude e rupestres em seus topos,
demonstrando que já se enquadra em uma área de
transição. Grandes e suaves são as suas campinas, que em
platô elevado permitem visualizar amplas áreas dos
arredores, destacando ao sul as montanhas da Mantiqueira. 



  

Nosso encontro acontecerá no em

São Paulo, na Estação Barra

Funda, onde nossa equipe estará

te aguardando com muita alegria

para iniciarmos a jornada! Nós te

recepcionaremos e em seguida,

embarcaremos em nosso transfer

para Carrancas, onde será a

cidade base do nosso roteiro! 

Seja bem-vindo a Chapada das
Perdizes!  

Nesse  belíssimo  roteiro,  nós

iremos  desbravar  a  Chapada

das  Perdizes,  a  Serra  das  Broas

e  a  Serra  da  Garganta.  Você  vai

conhecer  um  lado  totalmente

diferente  da  Serra  da

Mantiqueira,  ainda  pouquíssimo

conhecido  e  que  guarda

grandes  belezas  cênicas

naturais!  

" Local ainda

pouquíssimo 

 conhecido, com

grandes belezas

naturais! "

Desbravar a Chapada das Perdizes é se conectar com o mais belo da natureza! 

Conheça a experiência 
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Prepare-se  para  se  encantar

com  as  serras,  os  vales,  os

mirantes  e  com  a  natureza

selvagem!  

Ao  chegarmos,  iremos  direto

para  nossa  deliciosa  pousada,

nos  acomodaremos  e

descansamos  um  pouquinho  até

começar  o  nosso  dia!  O  trajeto  até  nossa  pousada  é

tranquilo,  com  duração  de

aproximadamente  6  horas!  Você

poderá  aproveitar  para

descansar  em  nosso  transporte

semi  leito,  com  mantinhas  e

conforto!  

Dia 1: Recepção em São Paulo 



 Nós andaremos nos 4x4 um total de 76 km pela Serra e desbravamos

lugares inóspitos: Chapada das Perdizes, Serra das Bicas, Mata triste e

Serra das Broas. Essa é uma experiência de contemplação, e por

estarmos em pequenos grupos, chegaremos a locais com vistas

panorâmicas de tirar o fôlego! 

As trilhas que faremos neste dia são de nível iniciante, onde

passaremos pelo cerrado, campo rupestre e pela Mata Atlântica! Você

poderá contemplar cachoeiras belíssimas pelo caminho, como a

Cachoeira do encontro, cachoeira do pulo, cachoeira grande, e dos

grampos! 

Nosso  roteiro  de  sábado  se  inicia

logo  pela  manhã,  com  um

delicioso  café  da  manhã  mineiro,

com  ingredientes  fresquinhos!

Depois  do  café,  nossos  carros  4x4

estarão  nos  aguardando  para

começarmos  a  aventura!  O  destino

é  a  Chapada  dos  Perdizes  e  a

Serra  das  Broas.  

Chapada dos Perdizes e Serra das Broas
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É  um  roteiro  espetacular  e  por  ser

desconhecido,  você  viverá

momentos  em  profundo  silêncio  e

conexão  com  a  natureza.

DIA 2: CHAPADA DAS PERDIZES 



 O QUE VOCÊ VAI CONHECER NO SÁBADO 

ATRATIVOS: 
 

▪Serra  do  Galinheiro

▪  Serra  das  Broas

▪Cachoeira  do  Encontro  

▪  Cachoeira  do  Pulo  

▪  Encontro  dos  2  Rios  

▪  2  Tabuleiros

▪  Cachoeira  Grande  

 



onde contemplaremos o mais belo

nascer do sol! Será um momento

de grande conexão, onde

poderemos escutar o som dos

pássaros e prestigiar o mais belo

amanhecer da Serra das Torres

Durante o nascer do sol, você

poderá se delisgar de tudo que é  

O  dia  vai  amanhecer  diferente:

que  tal  um  belíssimo  nascer  do

sol  no  alto  da  Serra?!

É  isso  que  vai  acontecer  no

domingo,  uma  experiência

totalmente  diferente!  Vamos

acordar  5h  da  manhã,  caminhar

aproximadamente  3  km,

atravessando  a  Serra  da

Garganta  até  a  Serra  das  Torres!  

Domingo: Amanhecer Serra das Bicas
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externo e se conectar com o que

realmente importa! A vista da

Serra é imponente, um lugar que

parece que foi desenhado!  

Em seguida, desfrutaremos de um

delicioso  café da manhã colonial
típico da roça servido em um

sítio, onde você poderá

experimentar mais de 40 tipos de
quitandas caseiras, pães de

queijo quentinhos assados na

hora, bolos, pães e geléias, uma

verdadeira abundância! Aproveite,

pois está tudo incluso em seu

pacote e você poderá comer a

vontade!

Nascer do sol! 



 O QUE VOCÊ VAI CONHECER NO SÁBADO 

ATRATIVOS: 
 

▪  Trilha  Noturna

▪  Serra  das  Bicas  

Serra  das  Gargantas

▪  Serra  das  Torres

▪Café  da  manhã  colonial  na  Fazenda  

 



PRÉ REQUISITOS
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A EXPERIÊNCIA NA CHAPADA DAS PERDIZES E SERRA DAS BROAS é recomendada para iniciantes no
mundo das trilhas, no sábado andaremos em 4x4 e faremos trilhas de nível fácil, sem dificuldades técnicas!
No domingo, caminharemos aproximadamente 5 km, em trilhas com pouco desnível! 

É necessário ter mobilidade para caminhadas curtas;
Não ser sedentário e conseguir realizar trilhas de nível fácil;

 



PRÉ REQUISITOS
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CHAPADA DAS PERDIZES E  SERRA DAS BROAS: DESLOCAMENTO EM 4X4 (SERÃO AO TODO 76 KM)  e
andaremos 8k por trilhas . 

DIFICULDADE TÉCNICA: Pouca, a qual significa que você não precisa ter conhecimento prévio em
trilhas! 

DIFICULDADE FÍSICA: Fácil, moderada. O que significa que vamos caminhar, porém não apresenta
trechos com alto grau de complexibilidade.  

AMANHECER NA SERRA DAS BICAS:  5 km de trilha



O café da manhã é outro detalhe

desse roteiro, ele é preparado

com muito carinho pela nossa

hospedagem, e conta com

diversas opções para seu dia

começar bem: pão de queijo,

bolos, quitutes, queijo minas.. 

Em  todas  as  nossas  viagens,  nós

fazemos  questão  de  proporcionar

uma  imersão  na  culinária  local!

Nós  acreditamos  que  para  uma  

 viagem  ser  completa,  é

fundamental  provar  os  sabores

típicos  da  região,  feitos  por  quem

realmente  conhece  os  temperos

do  lugar!  

Durante  nossa  experiência,  você

experimentará  pratos  típicos  de

Minas  Gerais,  e  poderá  conhecer

os  melhores  restaurantes  da

região.

GASTRONOMIA: REFEIÇÕES TÍPICAS INCLUSAS
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Durante o dia, você receberá um

kit lanche completo com delícias

regionais. Prepare-se para sentir o

sabor de Minas Geriais e se

Apaixonar! Fique tranquilo se

você for vegetariano, vegano ou

intolerante a lactose, nós

conseguimos te atender e você

também terá essa experiência

gastrônomica! 

 

Descubra os sabores
mineiros! 



 
Nossa  pousada  está  localizada  no  centrinho  de  Carrancas,  cidade  onde  será  a  base  para  nosso  roteiro.  É

uma  pousada  super  confortável,  com  opções  de  quartos  individuais,  duplos  ou  triplos!  A  pousada  conta

com  uma  excelente  hospitalidade,  onde  você  será  recebido  de  braços  abertos,  e  sentirá  o  calor  do  povo

mineiro!  

Ela  está  localizada  próximo  a  diversos  barzinhos  tradicionais,  restaurantes  e  da  famosa  Igreja  Colonial!  

Todos  os  quartos  contam  com  TV,  frigobar,  banheiros  privativos   e  roupas  de  camas  completas!  

A pousada!
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Confira tudo que está incluso em seu pacote de viagem!
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Recepção em São Paulo (estação Barra Funda) 

Pousada confortável! 

Todas as refeições inclusas (cafés da manhã, lanches de 
trilha, almoço e jantar típicos) 

Todos os passeios e ticket de entrada 

Dia 1: Chapada das Perdizes e Serra das Broas
Dia 2: Amanhecer na Serra das Bicas  com café da manhã colonial na Fazenda
  

Transfer ida e volta da sua cidade de origem
 
Passeio realizado carros 4x4 no sábado com grupos pequenos! 
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Equipe do VaiViver

Seguro viagem

Além de tudo isso, você ainda contribui com os projetos de
sustentabilidade  apoiados pelo VaiViver. Clique aqui para saber
mais!

Equipe local altamente capacitada com anos de
experiência no roteiro  

Brindes exclusivos VaiViver!

1 guia a cada 4 pessoas, grupos pequenos 

Roteiro exclusivo VaiViver!

https://vaiviver.com.br/sustentabilidade/


O que levar para a sua viagem?

✓ Alegria

✓ Felicidade

✓ Empatia

✓ Gratidão

✓ Paciência

✓ Diversão

✓  e Alto Astral! 

Camisetas UV
Calça de Trekking
Bota de caminhada ou
tenis 
Casaco 
Repelente
Cantil de água ou garrafa
Mochila pequena de 20
litros 
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Na hora de fazer as
malas, confira nosso

check-list para ter
certeza de que está

levando tudo,
principalmente a alegria!

Na mala Na Alma



Como se vestir para Chapada das Perdizes?  
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CAMISETAS UV

CALÇA DE TREKKING OU LEGGING

BOTA DE CAMINHADA OU TÊNIS

CASACO / FLEECE 

BONÉ OU CHAPÉU 

ROUPA DE BANHO 

CORTA VENTO 



Valores e formas de pagamento 

PÁG 16

Você pode
parcelar sua

experiência em
até 12x sem juros

no cartão de
crédito! 

Valor do pacote completo por pessoa:

Aceitamos as seguintes formas de pagamento: 

A vista via pix ou cartão de crédito ou parcelado
em até 12x no cartão de crédito! 

R$ 1297 ou em 12x de R$ 108

em acomodações de quarto compartilhado
(com até quatro pessoas!) 



Valores e formas de pagamento 
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Você pode
parcelar sua

experiência em
até 12x sem juros

no cartão de
crédito! 

R$ 1397 ou 12x de R$ 116 sem juros

Pacote completo de viagem, os valores mostrados são
POR PESSOA

Acomodações duplas, triplas ou casal:

R$  1597 ou 12x de R$ 133  sem juros

Acomodações individuais:

Pacote completo de viagem, os valores mostrados são
POR PESSOA



Horários  
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Data da viagem:Data da viagem:
  

15 a 17 de julho15 a 17 de julho
  

um final de semanaum final de semana
completocompleto

  

Horários de encontro:

Encontro na Estação Metrô Barra Funda em São Paulo, às
20h30,e  Programe-se para chegar com 20 minutos de
antecedência, dessa forma, você poderá se encontrar com
nossa equipe pontualmente!  Caso precise de suporte para
compra de passagens, fale conosco em nosso whatsapp: (11)
93051-8581

Horário previsto para volta:
O horário previsto para chegada em São Paulo no domingo, é às
22h

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511930518581


SE INSCREVA NO LANÇAMENTO
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Fale  conosco e saiba o passo a passo para garantir 
 sua vaga nessa experiência única! Esse é um roteiro
que acontecerá pouquíssimas vezes por ano! 

clique aqui para falar conosco! 
Nosso lançamentoNosso lançamento

acontecerá dia 21 deacontecerá dia 21 de
maio, sábado,maio, sábado,

12h02min12h02min  

https://vaiviver.kpages.online/chapada-das-perdizes
https://wa.me/message/KABGU3ZFNZOGK1
https://wa.me/message/KABGU3ZFNZOGK1
https://wa.me/message/KABGU3ZFNZOGK1
https://vaiviver.kpages.online/chapada-das-perdizes
https://vaiviver.kpages.online/chapada-das-perdizes


Viva essa aventura com o VaiViver!
Somos uma agência de ecoturismo fora do convencional! Desde 2016,  o
VaiViver realiza viagens de experiência como ferramenta de
autoconhecimento e transformação de vida. Todas as nossas atividades
são realizadas em destinos de natureza exuberante, onde podemos nos
desligar do dia a dia e conseguimos nos reconectar com nossa
verdadeira essência! 

Você pode saber mais sobre o VaiViver clicando aqui!
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https://vaiviver.com.br/sobre-nos/

