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A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, tem a honra de convidá-los 
para o primeiro, FESTIVAL INTERNACIONAL CANOAGEM ROSA - DRAGON 
BOAT, realizado pelo projeto CANOAGEM PARA TODOS. 
 
 

Contamos com sua presença nesse grandioso evento internacional! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbca.org.br/
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DATA: 29, 30 e 31 de outubro e 1 de novembro 2020 
 
LOCAL: Minas Brasília Tênis Clube  
              Setor de Clubes Norte, Trecho 03, conjunto 06 – Asa Norte 
              Lago Paranoá – Brasília – DF 
 
REGATA: 200mts 
 
INSCRIÇÃO: gratuita e será realizada no site da CBCa                               
http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/1577 
                      De 30 de janeiro até 31 de maio 2020  
                      Deve ser realizada pelo manager de cada equipe, 
                      através do representante do IBCPC de seu país. 
 
SORTEIOS: 1 DRAGON BOAT 
                     (para todas as equipes que inscreverem com no mínimo 20 atletas) 
                      ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO   
                     (p/ equipes Brasileiras que inscreverem com no mínimo 20 atletas) 
 
CADASTRAMENTO CBCa: ( Equipes Brasileiras) 
* taxa anual de cadastramento R$ 60,00 (atletas) 
   com direito a clube de vantagens e carteira virtual 
* taxa anual de filiação R$ 485,00 (clubes, associações ou equipes) 
    
CATEGORIAS: - Remadoras Rosas 
 
 TRASLADO: gratuito (aeroporto-clube / clube-aeroporto) 
 
ALOJAMENTO: Diária por pessoa R$ 25,00 
 
Check in a partir de 27 de outubro e check out até 02 de novembro 2020 
 
ALIMENTAÇÃO: Café da manhã R$ 12,00 
                              Almoço              R$ 35,00 
                              Jantar                 R$ 35,00                        

http://www.cbca.org.br/
http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/1577


 
 

HOTÉIS 
 
Royal Tulip Brasília Alvorada 
https://royal-tulip-brasilia-alvorada.goldentulip.com  
  
Categoria Suite 

Uma das categorias mais procuradas do Royal Tulip Brasília Alvorada, a Suíte conta 
com quartos de 76 metros quadrados, piso vinílico na ante sala e carpete no quarto e 1 
cama king size. Com design ímpar, decorado com cores claras, 2 ambientes, sofá, 
poltrona, Smart TV, telefone e um lavabo. Oferece ainda cafeteira Nespresso com 3 
capsulas de cortesia, espelho de aumento iluminado, roupões, chinelos e 
enxoval Trousseau 400 fios. Possui 2 varandas, com vista para a piscina, design de 
Burle Marx, e para o Lago Paranoá.  
Diária média: R$ 730,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 800,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Categoria Executiva 

Uma das categorias mais exclusivas do hotel, as suítes da categoria Executiva contam 
com 76 metros quadrados, carpete e cama king size. Os apartamentos possuem 2 
ambientes, amplo closet, sofá, poltrona, TV à cabo, telefone e um lavabo. Além disso, 
oferecem cafeteira Nespresso com 3 capsulas de cortesia, espelho de aumento 
iluminado, roupões, chinelos e enxoval Trussard 400 fios. Possui 2 varandas, com vista 
para a piscina, design de Burle Marx, e para o Lago Paranoá.  
Diária média: R$ 670,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 740,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Categoria Luxo 

Para aqueles que prezam pelo máximo conforto, espaço e exclusividade, os 
apartamentos da categoria Luxo contam com 76 metros quadrados, carpete e 
cama king size. Com design diferenciado, dispõe de amplo closet, Smart TV, telefone, 
criado mudo e uma confortável área de trabalho. Além disso, essa categoria conta com 
cafeteira Nespresso, com 3 capsulas de cortesia, espelho de aumento iluminado, 
roupões, chinelos e enxoval Trousseau 400 fios. A varanda privativa, de 20 metros 
quadrados e exclusiva dessa categoria, conta com uma vista deslumbrante para o Lago 
Paranoá. 
Diária média: R$ 630,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 700,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Categoria Premium 

Muito mais espaçosas, os apartamentos da categoria Premium contam com 56 metros 
quadrados, com carpete e 1 cama king size. Os quartos dessa categoria oferecem 
closet, TV à cabo e cafeteira Nespresso com 3 cápsulas de cortesia, além de roupões, 
chinelos. Localização privilegiada, e varanda com vista exclusiva para o Lago Paranoá. 

https://royal-tulip-brasilia-alvorada.goldentulip.com/


 
 
Diária média: R$ 580,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 650,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Categoria Superior 

Upgrade da categoria Classic, a categoria Superior conta com apartamentos de 37 
metros quadrados com piso vinílico e 1 cama king size. Acomodação com design 
diferenciado, mesa de trabalho, Smart TV, telefone e criado mudo. Além disso, essa 
categoria conta com cafeteira Nespresso, espelho de aumento iluminado e 
enxoval Trousseau 300 fios. Varanda externa com vista para a piscina, com design de 
Burle Marx e Lago Paranoá. 
Diária média: R$ 480,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 550,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Categoria Classic 

A categoria para quem valoriza uma vista encantadora ao amanhecer. Apartamentos 
de 37 metros quadrados, com carpete 1 cama king size ou 2 camas de solteiro. Oferece 
poltrona, mesa de trabalho, TV à cabo, telefone e criado mudo. Varanda externa com 
vista para a piscina, com design de Burle Marx e Lago Paranoá. 
Diária média: R$ 430,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 500,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Categoria Standard 

Upgrade da categoria Studio, a categoria Standard conta com apartamentos de 36 
metros quadrados com piso vinílico, 1 cama king size ou 2 camas de solteiro. Design 
diferenciado, mesa de trabalho, Smart TV, telefone e criado mudo. Além disso, essa 
categoria conta com cafeteira Nespresso*, espelho de aumento iluminado e 
enxoval Trousseau 300 fios. Varanda com vista para os jardins internos do hotel com 
paisagismo de Burle Marx. 
Diária média: R$ 410,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 480,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Categoria Studio 

Nossa categoria que oferece praticidade, economia e conforto para um excelente 
descanso. Apartamentos de 36 metros quadrados com carpete, 1 cama king size ou 2 
camas de solteiro. Dispõe de mesa de trabalho, TV à cabo, telefone e criado mudo. 
Varanda com vista para os jardins internos do hotel com paisagismo de Burle Marx. 
Diária média: R$ 370,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 440,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
  
  

 
 
 



 
 

 
Golden Tulip Brasilia Alvorada  
https://brasilia-alvorada.goldentulip.com  
  
           Suítes com dois ambientes (quarto e sala), ar condicionado com controle 
individual, cofre, mesa de trabalho e poltronas com internet Wi fi, telefone, TV a cabo, 
frigobar, banheiros equipados com bucha, secador de cabelos e varanda. 
  
   
Luxo – 51m² 

- Suíte com camas twin beds (1,2m x 1,8m), ou Queen size (1,9m x 1,9m); 
- Varanda com vista para jardim interno. 
Diária média: R$ 300,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 360,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
Standard – 45 m² 

- Suíte com camas twin beds (1,2m x 1,8m), ou Queen size (1,9m x 1,9m); 
- Varanda com vista para jardim interno. 
Diária média: R$ 280,00 + 5% de ISS + 10% de taxas (single) e R$ 340,00 + 5% de ISS + 
10% de taxas (duplo) 
  
  
O Complexo Brasília Alvorada oferece: 
  
Piscinas adulto e infantil de frente para o Lago Paranoá; 
3 Quadras de tênis e pista de cooper; 
SPA, Fitness Center, sauna seca e a vapor; 
Píer e esporte náuticos; 
Lojas de conveniência; 
Aos finais de semana (sábado e domingo) serviço de recreação Kids Club; 
Business Center; 
Estacionamento coberto com manobrista (R$15,75 a diária) 
  
Gastronomia: 
  
Restaurantes Herbs; 
Restaurante Rias de Vigo; 
Bar do Capitão e Pub The Old Barr; 
Room service 24h. 
 

 

 

 

https://brasilia-alvorada.goldentulip.com/


 
 
Almoço e/ou Jantar – Restaurante Herbs 

Sugestão do chef – saladas diversas, espelho de queijos e frios, 03 tipos de 
pratos quentes, 03 tipos de guarnições, 01 tipo de massa com molho, buffet de 
sobremesas, café e petit fours. Inclui água mineral, refrigerante e suco. 

Preço por 
pessoa/refeição 

R$ 89,00 + 10% Taxa 
de serviço 

Aos sábados servimos o buffet completo com ilha de feijoada. 

 
 

**Opção de Buffet acima de 35 pessoas. 
*** Abaixo de 35 pessoas cardápio sugestão do chefe a la carte. 
  

  
  
*Tarifas e acomodações mediante a disponibilidade de acordo com a data de 
efetivação da reserva. Café da manhã cortesia de acordo com o Hotel de hospedagem. 
**Necessário dados de cartão de crédito (nome do titular, número e data de validade) 
ou indicação de CNPJ para garantia e confirmação de reserva. 
***Prazo de cancelamento sem custos de 24 horas de antecedência. Será cobrado o 
valor da primeira diária integral em caso de não comparecimento ou cancelamento 
fora do prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
N° 053/20  

 
 

Confort Suítes Brasília 
https://www.atlanticahotels.com.br  
 

Localizado em área privilegiada a 3 minutos da esplanada dos ministérios, a 5 minutos 
do Centro de Convenções e próximo aos principais Shoppings e Centros Empresariais 
da cidade, o Comfort Suites Brasília oferece uma perfeita estrutura para o viajante de 
negócios, tais como: suítes amplas e confortáveis (equipadas com cama de casal ou 
duas de solteiro no estilo Queen Size), mesa de trabalho com conexão a Internet 
banda larga gratuita, iluminação direcionada e cadeira ergonômica, frigobar, TV Led 
com canais a cabo e rádio relógio. Além disso, nossas suítes possuem Mini-copa com 
frigobar, pia e armário (algumas suítes possuem ainda micro-ondas a disposição).  

Nossa estrutura dispõe ainda de apartamentos exclusivos para não fumantes, business 
center e uma excelente área de lazer, composta por fitness center, piscina e sauna a 
vapor; para lhe proporcionar todo o conforto e lazer nos momentos de descanso!  

Possuímos uma excelente área para realização dos mais variados eventos (de 
pequenas reuniões a elegantes jantares). Nossas salas possuem capacidade para até 
120 pessoas em formato auditório.  

Nosso restaurante, o Bella e Rô, possui uma cozinha contemporânea, com toques que 
unem tradição e modernidade, em um ambiente sofisticado e descontraído.  

SHN QD. 04 Bloco D – Asa Norte. Brasília-DF CEP.: 70.710-934  

 

 

GRUPO: Sra. Alessandra 
Validade das tarifas: 27 de outubro a 02 de novembro de 2020.  

https://www.atlanticahotels.com.br/


 
 

 

Tipo de Suíte  
  

Tarifa Referencial  
  

Tarifa Acordo*  
 

 

//////  
 

Individual  Duplo  Individual  Duplo  

       

 

Suite Superior  
 

R$ 680,00  R$ 725,00  R$ 236,00  R$ 276,00  

 

*Observações:  

• ▪  Valores de diárias terão acréscimo de 10% de taxa de serviço e 5%  

de ISS;  

• ▪  Não temos apartamentos triplos;  
• ▪  Há cobrança de R$ 2,00 referente à taxa de turismo (opcional);  
• ▪  Valores incluem café da manhã̃ quando servido no Restaurante;  
• ▪  O estacionamento é pago – confirmar na recepção.  
• ▪  As Diárias iniciam-se às 14:00 horas da data de chegada e encerram-se às  

12:00 horas da data de saída;  

• ▪  Política para crianças: uma Criança de até 07 anos será concedida como  

cortesia, caso haja disponibilidade e desde que acomodada no mesmo 
apartamento que os responsáveis nas mesmas configurações. Crianças acima 
de 07 anos serão entendidas como cobrança normal, sendo cobrado valor de 
R$ 80,00 por diária e por pessoa extra; Política de menores: Por determinação 
da Lei Federal no 8.069, de 13/07/1990, é proibida a hospedagem de menor de 
idade desacompanhado dos pais, sem o documento que autorize a sua estada. 
Portanto, para hospedagens desta categoria, é necessário que seja entregue no 
ato do check-in a autorização por escrito de ambos os pais, com as firmas 
devidamente reconhecidas em cartório. Lembramos que independente de o 
menor estar ou não acompanhado dos pais, é imprescindível também no ato 
check-in a apresentação do documento de identidade do menor;  

 



 
 

• ▪  Rooming List: completo e assinalado como definitivo com até 20 dias úteis 
de antecedência e mencionando datas do check-in e check-out (constando 
ainda horários previstos de chegada e saída). Nos casos de early check-in 
(check in antes das 12:00 hs) e late check-out (check-out após 12:00 hs), são 
cobrados valores específicos em relação a diária proposta, por hora excedida e 
por apartamento;  

 

• ▪  Garantia de No-show: consideramos o Rooming List indicado como 
definitivo garantido de maneira irrevogável, devendo então, em caso de no 
show, serem cobradas todas diárias do período.  

SH▪  Por se tratar de proposta, as tarifas aqui disponibilizadas são sujeitas a 
alterações conforme mudanças na política econômica do País. As reservas 
estarão sujeitas a disponibilidade do hotel, até o ato de assinatura do Contrato 
formal;  

• ▪  **Bloqueio não efetuado***. Para que seja efetuado, precisamos de vosso 
posicionamento para envio de contrato específico, onde deverás apor vosso de 
acordo. Serão disponibilizados 30 apartamentos na Suíte Superior Single e 10 
apartamentos na Suíte Superior Duplo Twin;  

 

• ▪  Em caso de reserva por adesão: não é confirmado bloqueio, as reservas 
serão confirmadas de acordo com a disponibilidade no hotel no momento da 
solicitação pelo hóspede ou a empresa.  

*** Prazo de Validade desta proposta: até 05/02/2020. ***  

Formas de Pagamento:  

• ▪  Pagamento direto no hotel (poderão ser solicitados os dados do cartão de 
crédito para pré-autorização);  

• ▪  Pagamento antecipado (data especificada em contrato);  
• ▪  Reservas devem ter garantia de no-show.  

Agradecemos por sua atenção e colocamo-nos à disposição para o que se fizer 
necessário.  

 

Atenciosamente,  



 
 

Gabriella Custódio 
Eventos 
Comfort Suites Brasília 
Telefone: (61) 3424-6000 / Fax: (61) 3424-6001 E-mail: 
eventos.csb@atlanticahotels.com.br  

 

ALOJAMENTO 

LOCAL: Minas Brasília Tênis Clube 

             Setor de Clubes Norte, Trecho 03, conjunto 06 – Asa Norte 

            Lago Paranoá – Brasília – DF 

ALOJAMENTO: Diária por pessoa R$ 25,00 

Chegadas a partir de 27 de outubro e saída até 02 de novembro 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PASSEIOS 

 
CHAPADA IMPERIAL  
www.chapadaimperial.com.br  

 
PACOTE ECOTURISO 
Um paraíso no coração do Brasil (Brasília-DF) 
Localizada a 50 Km do Plano Piloto 
30 cachoeiras  
Reserva ecológica 
3 trilhas: * curta (de 1 Km em 1h30m, desnível de 30m, visitando 4 poços, 3 cachoeiras 
e 2 mirantes) 

* média (de 3 Km em 3h30m, desnível de 200m, visitando as 15 
cachoeiras, parada pra piquenique, banho, transporte interno “pau de 
arara” 2 km de estrada) 
* longa (moderado, de 4 Km em 4h30m, desnível de 400m, visitando as 30 
cachoeiras, parada pra piquenique, banho, transporte interno “ pau de 
arara ” 3 km de estrada)     
                                                                                                 

INCLUI: almoço, guias capacitados, trilha ecológica,  educação ambiental, transporte 
interno, arvorismo, tirolesa, redários, piscinas naturais próximas da sede; entre outros.  

 

Custo crianças 

de 0 a 2 anos não pagam 

de 3 a 12 anos = R$ 60,00 (R$ 50,00 antecipado*) 

Custo adultos 

R$ 120,00 (R$ 100,00 antecipado*) 

Custo Idosos 

R$ 100,00 (R$ 80,00 antecipado*) 

 

PARQUE ECOLÓGICO TERRAVIVA  
https://www.parqueecologicoterraviva.com  

 
PACOTE ECOTURISO 
Área de preservação e recuperação ambiental na Chapada de Contagem, para quem 
busca paz de espírito, relaxamento ou simplesmente o contato com a natureza, essa 
modalidade é indicada para passar o dia. 

http://www.chapadaimperial.com.br/
http://www.chapadaimperial.com.br/trilhas/
https://www.parqueecologicoterraviva.com/


 
 
 
Localizada a 45 Km do Plano Piloto. 
Possui 12 cachoeiras com quedas d´águas de 30m altura, poços de água azul cristalina, 
canyons e trilhas percorrendo o cerrado. 

 
*Trilha leve: possui 1,2 km de distância e finaliza na primeira cachoeira. 
Indicado para quem tem menos resistência física, idosos, adultos com crianças ou 
pessoas de difícil locomoção. 
 
*Trilha avançado:, indicado para pessoas com maior disposição e resistência física, 
com total de 7,5 km e percorre oito cachoeiras, podendo passar ainda pelo Poço Azul.  
 
INCLUI: trilhas às cachoeiras do parque, com guia turístico e almoço lactovegetariano. 
 

Check-in às 8h 

Check-out às 17h 

 

Custo de R$ 100,00 por pessoa 

 

CHAPADA DOS VEADEIROS (Goias- GO) 

ROTEIRO: 

PACOTE 3a IDADE – 05 dias e 04 noites (Baixa Temporada 2020) 

1º dia – Transfer Brasília / Alto Paraíso ou São Jorge 2o dia – Cachoeira dos Cristais e 
Poço Encantado 

3º dia – Almécegas I e II e Vale da Lua 

4º dia – Catarata dos Couros 

5º dia – Loquinhas e Transfer Alto Paraíso ou São Jorge / Brasília 

* A Ordem dos passeios não será necessariamente conforme descrito acima; 

*A programação acima pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, 
ou outros que possam interferir na segurança ou bem-estar dos viajantes; 

 

INCLUI: 

- Transfer in/out Brasília 

- Traslados para as cachoeiras 

- Diárias de Guias especializados 



 
 
- 04 Diárias na Pousada escolhida com café da manhã ou Hostel sem café - Seguro 
Viagem. 

 

NÃO INCLUI: 

- Refeições 

- Taxas de entrada nos atrativos  

 - Demais gastos não listados 

    

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- As saídas são para no mínimo 02 pessoas 

- Cliente sozinho verificar disponibilidade de grupos para encaixe 



 
 
- Valores válidos 01 de fevereiro a 30 de novembro de 2020 (Exceto julho e feriados) 

- Roteiro não exclusivo (os passeios podem ser realizados em grupos em carros 
convencionais ou vans) 

- Os valores podem sofrer alterações sem prévio aviso 

- Transfer após as 21hs será cobrado um acréscimo de R$ 50,00 por pessoa 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

- PARCELADO: 30% de entrada através de depósito bancário e o restante parcelado em 
até 6X sem juros no cartão de crédito no dia do passeio. 

- A VISTA: 5% de desconto, sendo 50% de entrada e o restante no débito ou dinheiro 
no dia do passeio. 

 

ROTEIRO DIA A DIA: 1º dia – Transfer in 

- Na área de desembarque a nossa equipe estará à espera para dar prosseguimento à 
viagem percorrendo cerca de 230km até a cidade de Alto Paraísoou se a escolha for 
por hospedagem na Vila de São Jorge o traslado será de 268km. A viagem tem duração 
média de 3:30hs, e caso deseje fazer uma parada para alimentação* neste percurso, 
favor comunicar ao guia. 

- Chegando em Alto Paraíso iremos direto para a Pousada escolhida, cuja acomodação 
já estará reservada** e tudo já terá sido preparado por nossa equipe, para que 
tenham um bom descanso e se prepare para que no dia seguinte possa dar início à 
essa fantástica 

viagem. 

*Alimentação não inclusa nos pacotes. Contudo o guia terá todo prazer em lhe indicar 
os lugares que mais se adequarem aos seus gostos pessoais. 

** Check in nas pousadas a partir das 13hs. 

Av. Ary Ribeiro Valadão Filho no 1341 Celular: (62) 9 8324-5451 (Tim) (62) 9 9696-7206 
(Vivo) 

E-mail: contato@chapadanativa.com.br 

 

 

 

mailto:contato@chapadanativa.com.br


 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Taxa de Visitação: R$ 30,00 por pessoa 

- Almoço às 13h 



 
 
- Por volta das 14h retorno para Brasília  

- Chegada prevista em Brasília por volta das 17h 

 

ACOMODAÇÕES: 

Após um dia de muita aventura e caminhadas, nada melhor do que a tranquilidade de 
uma pousada para descansar. Clique e conheça as pousadas parceiras: 

Pousada Recanto da Grande Paz: http://www.recantodagrandepaz.com.br/ Pousada 
Casa Rosa: http://www.pousadacasarosa.com.br/  

Pousada dos Guias: http://www.pousadadosguias.com.br/  

Pousada Rubi Violeta: http://www.pousadarubi.com.br/  

Pousada Veadeiros: http://www.pousadaveadeiros.com.br/  

Pous. Canto dos Pássaros: 
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel/Pousada-Canto- Dos-
P%C3%A1ssaros-392587881209304/  

Hostel Aventura: https://www.hostelaventura.com.br/  

Reges Hostel: http://regeshostel.com.br/  

Buddys Hostel: https://www.buddysalto.com/  

Cristal da Terra: http://www.pousadacristaldaterra.com.br/site/  

Caminho das cachoeiras: https://www.caminhodascachoeiras.com.br/pt/index.html 

Trilha Violeta: http://www.trilhavioleta.com.br/ 

 

CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES: 

- (deliberação normativa N. 161 de 09 de Agosto de 1985 Embratur): Até 31 dias antes 
da Saída, devolução de 90% do total. 21 a 30 dias antes da saída, devolução de 80% do 
total. Menos de 20 dias antes da Saída, devolução de 0% a 80% do total. 

 

DICAS DE VIAGEM: 

- Nas caminhadas use sempre roupas leves, tais como camisetas e calças compridas. O 
uso de boné ou chapéu também é indispensável; 

- Não compre sapatos novos. Aquela bota de trekking já amaciada ou aquele velho par 
de tênis confortável são ideais para as caminhadas; 

- Não esqueça de levar um bom protetor solar e repelente de insetos, já os 
bronzeadores não são permitidos. A roupa de banho é companheira inseparável. 

http://www.pousadacasarosa.com.br/
http://www.pousadadosguias.com.br/
http://www.pousadarubi.com.br/
http://www.pousadaveadeiros.com.br/
https://www.hostelaventura.com.br/
http://regeshostel.com.br/
https://www.buddysalto.com/
http://www.pousadacristaldaterra.com.br/site/
http://www.trilhavioleta.com.br/


 
 
 

Confira essas e outras dicas no nosso website: http://www.chapadanativa.com.br/  

Visite também a nossa página do facebook e conheça um pouco mais dos nossos 
serviços e veja a avaliação dos nossos clientes: 
https://www.facebook.com/www.chapadanativa.com.br/?ref=bookmarks 

A CHAPADA DOS VEADEIROS ESTÁ A SUA ESPERA! 

Av. Ary Ribeiro Valadão Filho no 1341 Celular: (62) 9 8324-5451 (Tim) (62) 9 9696-7206 
(Vivo) 

E-mail: contato@chapadanativa.com.br  
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