
Uma viagem ao mundo subterrâneo, um destino completamente
diferente de tudo o que você já viu! 

A EXPERIÊNCIA

Confira aqui todos os
detalhes da sua viagem!

Quer viver essa
imersão?



PETAR 

claras. O Parque é procurado para a

prática de ecoturismo; esportes de

aventura observação de fauna e

flora; fotografia; pesquisas e por

amantes da natureza.

Na nossa aventura pelo PETAR, te

levaremos para conhecer as

Cavernas do Núcleo Santana,

percorreremos parte da famosa

Trilha do Bethary (trilha indigena) e

mergulharemos nas águas

cristalinas da Cachoeira do Couto!

O PETAR - Parque Estadual

Turístico do Alto Ribeira foi criado

em 1958 e está localizado na

região do Vale do Ribeira, entre as

cidades de Apiaí e Iporanga, no

sul do Estado de São Paulo.

São 35 mil hectares de Mata

Atlântica preservada divididas em

4 centros de visitação: Núcleo

Santana, Núcleo Ouro Grosso,

Núcleo Casa de Pedra e Núcleo

Caboclos. Possui mais de 400

cavernas catalogadas, além de

trilhas, cachoeiras exuberantes,

montanhas, vales e rios de águas 
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Um roteiro de
profunda conexão

com a natureza!

PETAR 

Mais de 400 cavernas catalogadas em meio a Mata Atlântica

Está preparado?



Cavernas do PETAR, piscina natural e Cachoeira do Couto

As formações rochosas dentro

das cavernas de chamam

espeleotemas e podem ser

encontrados ao decorrer de

toda a extensão das cavernas 

 do PETAR. 

Você receberá lanterna de
cabeça e todos os
equipamentos de segurança
que precisa para realizar sua
visita com segurança. 

Nosso roteiro de sábado será no

Complexo mais famoso do PETAR, o

núcleo Santana! Começaremos o dia

com um belo café da manhã em nossa

Pousada e partiremos  em seguida

para o Parque Estadual!

Visitaremos as Cavernas Santana,

Morro Preto e Água Suja, as três mais

belas e mais imponentes do PETAR.

Todas elas tem sua singularidade e

belezas únicas fascinantes! 
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o roteiro - sábado 

Você conhecerá a
maior porção de
Mata Atlântica
preservada do

Brasil!

PETAR 



Carvenas: Santana, Água Suja e Morro Preto 

A  Caverna  Santana  é  a  mais

famosa  e  sua  beleza  exuberante

deu  nome  ao  principal  núcleo  de

visitação  do  PETAR:  Santana.

Possui  espeleotemas

gigantescos  e  muitos  salões

belíssimos.  Iremos  conhecer  os

principais  e  participar  de  uma

vivência  sensorial  dentro  dessa

caverna!  

A  Caverna  Água  Suja  é

considerada  a  mais  divertida  de

todo  o  passeio,  quem  gosta  de

água,  ficará  impressionado  com

o  presente  que  receberá  no  final   
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Paisagens incríveis, lugares de beleza única!

da  trilha  desta  caverna:  Uma

bela  cachoeira  de  águas

cristalinas!  

A  Caverna  Morro  Preto  é  a  mais

imponente  de  todas!  Além  de

espeleotemas  enormes,  essa

caverna  guarda  uma  boca  de

entrada  fascinante  e  foi  uma  das

cavernas  onde  há  registros  de

moradores  humanos  há  milhares

de  anos  atrás!

Você  poderá  ver  tudo  isso  de

pertinho!  Não  há  palavras  para

descrever  essa  sensação!  

PETAR  é um dos destinos
naturais mais exóticos

do Brasil. O lugar possui
uma beleza natural única,
incluindo a maior abertura

de caverna do mundo.

PETAR 



Piscina Natural do Bethary e Cachoeira do Couto

A  Piscina  Natural  do  Rio  Bethary  é  formada  pelas

águas  calmas  e  cristalinas  desse  mesmo  rio.  Por  serem

águas  razas  e  tranquilas,  essa  piscina  apresenta  águas

um  pouco  mais  quentes  do  que  a  da  Cachoeira  do

Couto,  sendo  uma  excelente  pedida  para  uma  pausa

pro  lanche  ou  um  banho  refrescante!

A  Cachoeira  do  Couto  é  uma  pequena  queda  e  águas

azul-esverdeadas  e  se  forma  a  partir  das  águas  que

vem  da  Caverna  do  Couto,  é  um  dos  lugares  mais

belos  do  PETAR  e  se  banhar  nessas  águas  é  um

presente  durante  um  dia  de  calor!  Aproveite  essa

oportunidade!  
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Cercadas por muita área verde e natureza selvagem!

PETAR 



Depois de tomarmos um café da manhã

excelente, é hora da atividade mais

divertida de todo o roteiro: a boia-cross! 

Definitivamente, essa atração é

imperdível e o melhor de tudo é que

não precisa saber nadar!

Utilizaremos todos equipamentos de

segurança como coletes salva vidas e

uma boia especial para aqueles que

não tem muita intimidade com a água

aproveitarem também! 
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feita na hora, preparada no fogão a

lenha e pronta pra ser apreciada por

todo o nosso grupo! 

Almoçaremos de frente para o Rio

RIbeira e será possível observarmos

e escutarmos pássaros que colocam

seus ninhos nas árvores próximas a

margem, é um cenário e tanto! De

fato, é uma maneira incrível de

celebrar uma viagem tão boa quanto

essa!

Bóia-cross - voltando a ser criança! 

o roteiro - DOmingo PETAR 

Desceremos aproximadamente 2km

das corredeiras do Rio Bethary na

boia, é como reviver a infância! 

A descida dura mais ou menos 1h30

e  vale muito a pena! Sem dúvidas, é

uma baita atração! 

Ao retornarmos para a Pousada,

nossa equipe estará com almoço

pronto nos aguardando! Serviremos

uma comidinha espetacular, caseira

e 



PRÉ REQUISITOS

PAG 7

A EXPERIÊNCIA NO PETAR é recomendada para iniciantes no mundo das trilhas, no sábado andaremos
aproximadamente 7 km em trilhas de n;ivel fácil, com paradas e descanso e no domingo aproximadamente 1
km no bóia cross.  

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

 



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: geléias, bolos,

pães, sucos naturais, café, leite,

quitutes... 

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  do

PETAR,  e  poderá  conhecer  os

sabores  locais!

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 da culinária DO PETAR!

Fique tranquilo se você for

vegetariano, vegano ou

intolerante a lactose, nós

conseguimos te atender e você

também terá essa experiência

gastrônomica! 

 

" À beira do Rio
Ribeira de Iguape, o

almoço e o jantar são
um convite aos

sabores inigualáveis
da comida tradicional

" 
 



Nossa  pousada  está  localizada  em  uma  área  de  aproximadamente  10.000m2  de  muita  área  verde,  com

lago,  muitos  pássaros  e  com  o  principal  rio  do  vale  ao  fundo:  o  Rio  Ribeira  de  Iguape!  Você  poderá  sentir  a

natureza  de  perto  e  com  certeza  é  um  local  sagrado,  de  muita  paz  e  tranquilidade.  

Decorada  em  pedras  e  madeiras,  oferece  toda  comodidade  e  conforto  aliado  as  características  da  região.

Campos  Temáticos,   restaurante,  barzinho,  piscina,  salão  de  jogos,  quiosque,  e  muita  natureza!  

Você  poderá  optar  por  quartos  individuais,  duplos,  casal,  ou  até  mesmo  quarto  compartilhado!

Todos  os  quartos  contam  com  banheiro  privativo  e  roupas  de  cama  completas!   

A pousada!
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O que levar para a sua viagem?

✓ Alegria

✓ Felicidade

✓ Empatia

✓ Gratidão

✓ Paciência

✓ Diversão

✓  e Alto Astral! 

Camisetas UV
Calça de Trilha
Bota de caminhada ou
tenis 
Casaco 
Roupa de Banho 
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



Confira tudo que está incluso em seu pacote de viagem!

Recepção em São Paulo (estação Barra Funda) 

Transfer ida e volta da sua cidade de origem
 
Transfer local para os passeios

Pousada confortável com estrutura completa;

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

Todos os passeios e taxas de entrada no Parque Estadual

1 guia a cada 8 pessoas, grupos pequenos! 

Equipe local altamente capacitada com anos de
experiência no roteiro  

Equipe do VaiViver

Seguro Viagem individual 



Valores e formas de pagamento 
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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! 

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

R$ 1097 ou 12x de R$ 91 sem juros



Valores e formas de pagamento 
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Você pode
parcelar sua

experiência em
até 12x sem juros

no cartão de
crédito! 

Pacote completo de viagem, os valores mostrados são
POR PESSOA

Acomodações duplas, triplas ou casal:

Acomodações individuais:

Pacote completo de viagem, os valores mostrados são
POR PESSOA

R$ 1197 ou 12x de R$ 99 sem juros

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



Cidades de embarque e horários de saída

PAG 13

Confira as próximas

saídas entrando em

contato conosco!

Saída na sexta a noite:

São Paulo - Estação Metrô Barra Funda, as 21h30 

Horários previstos de retorno no domingo

São Paulo - Estação Metrô Barra Funda, as 22h00  
 

PETAR 



Como posso me inscrever?

Para participar dessa aventura espetacular com o
VaiViver, entre em contato conosco pelo nosso
whatsapp clicando aqui! 

Te passaremos todas as informações de como você
poderá realizar a sua reserva para esse passeio
incrível!

Temos poquíssimas
vagas para cada

experiência dessas. Se
você deseja ir, cadastre

seu e-mail e fique por
dentro! 
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Entre em contato conosco para mais informações!Entre em contato conosco para mais informações!

se inscreva no lançamento aqui!

PETAR 

https://vaiviver.kpages.online/petar
https://api.whatsapp.com/send?phone=5512982163175
https://api.whatsapp.com/send?phone=5512982163175
https://vaiviver.kpages.online/petar


Viva essa aventura com o VaiViver!

Somos uma agência de ecoturismo fora do convencional! Desde 2016,  p
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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PETAR 

https://vaiviver.com.br/sobre-nos/

