
    

 
 
 

  

Sesc 504 Sul:  3217-9120 Sesc Guará: 3383-9120 

Sesc Ceilândia: 3379-9532 Taguatinga Norte: 3451-9105 
    
    

  

 

PASSEIO 1 DIA – CHAPADA IMPERIAL (DF) 
(UMA EXPERIÊNCIA PELAS CACHOEIRAS DO DISTRITO FEDERAL) 

 

 

 
07/08/2021 – SÁBADO 

 

 

Local de embarque: 

 
Grau de dificuldade 

Sesc 913 Sul às 7h50 
Sesc Guará às 8h10 
Taguatinga Norte às 8h30 

 
 

 

Esse santuário ecológico, localizado no 
Distrito Federal, possui uma grande área de 
cerrado preservada que abriga diversos 
animais, além do Ribeirão Dois Irmão que 
nasce dentro da reserva e oferece belezas 
cênicas inesquecíveis com seus inúmeros 
poços de água mineral e diversas cachoeiras 
que podem ser visitadas através de trilhas. 
Sua culinária, mantem as tradições rurais 
servindo um almoço com pratos típico do 
campo.  

Dia 07 –  (Sábado): Saída às 8h do SESC 913 Sul, às 8h20 no 
Sesc Guará e às 8h40 do Sesc Taguatinga Norte. Chegada na 
Reserva Ecológica Chapada Imperial (DF) onde faremos um 
alongamento e início de uma caminhada pelas trilhas (Curta ou 
Longa) que dão acesso as diversas cachoeiras da propriedade 
sendo realizadas paradas para banho, apreciação da beleza 
cênica do local e explanações sobre Educação Ambiental. 
Retorno para sede da Fazenda onde iremos degustar um 
delicioso almoço com cardápio típico da região. Após almoço, 
teremos tempo livre para fotos e para usufruir da estrutura da 
propriedade (redário, museu eco-histórico, vendola com 
produtos locais, piscinas naturais e outros). As 16h retorno 
para Brasília. 

 
 

 
 

O Sesc-DF busca garantir a melhor experiência à sua 

clientela, com saúde e segurança, implementando em 

seus passeios e excursões todos os Protocolos de 

Biossegurança exigidos pelo Ministério do Turismo, sendo 

uma instituição comprometida com o Selo de Turismo 

Responsável – Limpo e Seguro. 
 

 
 
*Alterações no roteiro e passeios são previstas por motivo de 
logística e condições climáticas sem prévio aviso. 
 

 

▪ Transporte em Vans do Sesc; 

▪ 01 almoço – Buffet Livre; 

▪ Ingresso para acesso a Chapada Imperial; 

▪ Seguro de viagem; 

▪ Guia credenciado pelo Ministério do 
Turismo. 

 

▪ R$ 250,00 - Público em Geral 

▪ 15% off = R$ 212,00 – Gerontologia 

▪ 20% off = R$ 200,00 – Conveniado 

▪ 30% off = R$ 175,00 - Trabalhador CBST 

/ dependentes CBST 
 

▪ Consulte os valores para crianças   

 
 

Parcelamento em até 10 X no cartão de crédito 
 

 
• A apresentação para o embarque deverá feita, conforme o horário citado no roteiro acima. 
• Por exigência da ANTT e DER, o embarque de passageiros somente será permitido mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Certidão 
de Nascimento Original somente será aceita para crianças até 11 anos com CPF. 
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto. 
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. 
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagos a parte pelo excursionista. 
 

Sesc Turismo. Transformando vidas 
www.sescdf.com.br  sescdf 

 


