
  

 

Urubici       
10 Set a 15 Set  2019 
 

          Desafio do Corvo Branco 
                          
                     6 dias / 5 noites 
                     Mínimo: Grupo 12 pessoas.  
                     Nível de dificuldade:  Trekking Moderado -  34,5 km  (Total de Caminhada)  
 
No sul do Brasil, na Serra Catarinense estão situados os pontos mais altos do estado. Quase todos os municípios ficam 
acima de mil metros de altitude e estão apenas a três horas de carro do litoral. No local onde o Brasil tem a temperatura mais 
fria no inverno, o destaque é para a charmosa cidade de Urubici que nasceu das caravanas de expedicionários que 
percorriam o nosso país de um lado para outro. O nome se originou do tupi que significa um tipo de ave que havia na região: 
Uru = ave e Bici: lustrosa. Na paisagem única, destacam-se o Morro da Igreja (1.822 metros), de onde se contempla a 
formação rochosa conhecida como Pedra Furada, as Serra do Rio do Rastro e Corvo Branco, com suas vertiginosas curvas, 
além de diversas cachoeiras. O frio e a paisagem composta de florestas de araucária, os vastos campos de altitude, rios de 
águas cristalinas e a imponência da formação Serra Geral, compõem um cenário curioso e surpreendente em um país 
tropical. E mesmo no verão, respira-se um ar de montanha revigorante em meio a paisagens deslumbrantes. Uma conexão 
profunda com a natureza e lugares ainda intocados.  
 

 Sobre a coordenadora: Claudia Quadros – Psicóloga transpessoal, especializada em Psicossomática pela 
Escola de medicina Psicossomática, Mestre em Educação, Facilitadora Xamânica pela Escola de Noexamanisno 
– Paz Geia e gestora do Instituto Escola Trilha dos Lobos desde 1997 – uma escola espiritual filantrópica. 
Aperfeiçoou suas práticas de autoconhecimento com povos nativos como os Kahunas no  Hawai; no Peru em 
Machu Pichu, na Austrália com os aborígenes Pitjantjatjara, no Chile no Deserto do Atacama, nos EUA, na 
Reserva Navajos em Utha; na Amazônia com o povo Huni Kui do rio Jordao. Conduziu grupos com vivências 
iniciáticas de transformação no México, em Aparados da Serra, Norte do Peru, Chapada Diamantina, Marrocos, 
Jalapão, Inglaterra, Chapada dos Veadeiros, Ilha da Pascoa, Patagônia  e Índia. Hoje dedica-se a conduzir cada 
vez mais pessoas para vivencias profundas nos lugares sagrados do mundo. Quer saber mais acesse: 

www.claudiaquadros.com  

O roteiro a seguir refere-se aos lugares que serão visitados, as atividades e meditações a ser desenvolvidas localmente 
constarão no roteiro ritualístico que será entregue na viagem. 

Grupo mínimo 12 passageiros.  Acompanha também guia da Pisa (Claudia Ribeiro). 
 
 
Roteiro: 
 
10 SET – Dia 1  - SÃO PAULO OU RIO DE JANIERO / FLORIANÓPOLIS - URUBICI 
Apresentação no Aeroporto de Origem para embarque com destino a Florianópolis. 
Recepção e traslado para Urubici, com deslocamento aproximado de 3 horas.  Apresentação 
e Acomodação na Pousada.  Sem refeições inclusas. Pernoite na Pousada 
Os voos devem pousar em Florianópolis até as 13h para o transfer para Urubici. 

 
11 Set – Dia 2 –  URUBICI  / CAMINHADA DE 
MONTANHA / ALTOS DA SERRA DO CORVO 
BRANCO / GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Saindo de Urubici iremos nos deslocar até a Serra do 
Corvo Branco, para conhecer este que é um dos 
principais atrativos turísticos da região. Após visita, 
iremos ter uma experiência única, fazendo uma 
caminhada no principal platô da região do Corvo Branco. 
A caminhada inicia com uma subida de aproximadamente 
1 km, pela estrada de acesso ao platô. Chegando no 
topo, iremos fazer um circuito, passando por campos de  

http://www.claudiaquadros.com


  

 

altitude, matas nebulares, visualizando cânions e toda a grandiosidade da formação Serra Geral. Após Caminhada e no 
retorno para Pousada, iremos conhecer a Gruta Nsa. Sra. de Lourdes. Trata-se de uma fenda natural, que era um antigo 
cemitério Indígena e hoje abriga uma Gruta ao ar livre. Café da manhã e lanche de trilha.  Pernoite em Pousada 
 

Dificuldade: Leve a Moderado (predispõem do visitante certa mobilidade física e alguma experiência em 
caminhadas em ambientes naturais). 
Distância: 7 km aproximadamente (ida e volta) 
Duração: 4 horas aproximadamente (ida e volta) considerando as paradas para contemplação. 
 

12 Set – Dia 3 – URUBICI / TRILHA DA PEDRA FURADA / PARQUE NACIONAL SÃO 
JOAQUIM / VISTA VEU DA NOIVA 
Em um dos pontos mais alto da Serra Geral, no Morro da Igreja, destaca-se a trilha da 
Pedra Furada. Nessa caminhada contornamos o cume do Morro da Igreja, onde se tem 
uma das mais belas visões panorâmicas da região. Observamos 
vales, Cânions e até o litoral sul de Santa Catarina, assim como os 
impressionantes contrafortes da Serra Geral. O objetivo é 
chegarmos ao centro da mais curiosa formação Rochosa da Serra 
Geral, chamada de Pedra Furada. Após caminhada, retorno para 
Pousada, iremos conhecer a *Cascata Véu de Noiva, com seus 60 
metros de queda, que leva esse nome por realmente parecer um 
véu de noiva, moldando a rocha de Basalto. Café da manhã e 

lanche de trilha. Pernoite em Pousada. 
  

Distância total: 8,5 km aproximadamente (ida e volta) 
Dificuldade: Moderado, (predispõem do visitante certa mobilidade física e alguma experiência 
em caminhadas em ambientes naturais), trechos de escalaminhada, declive e aclive com 
pedras soltas. 
Duração: 5 horas aproximadamente (ida e volta), considerando as paradas para contemplação. 
 
Observações Importantes: 
- A trilha tem capacidade de carga de no máximo 30 pessoas por dia; 
- Cada guia pode levar no máximo 10 pessoas 
- Para estrangeiros, deve-se solicitar a autorização ao Cindacta, por se tratar de uma área de segurança nacional, 

com o mínimo de 30 dias de antecedência. 
 
13 Set -  Dia 4  - CAMINHADA CAMPESTRE / AVENCAL (PARTE BAIXA) 
Iniciamos o dia fazendo uma caminhada leve para visitar a Cachoeira do Avencal (parte baixa). Trata-se 
da maior cachoeira aberta à visitação na região, com 100 metros de queda. Após iremos conhecer um 
pouco mais da história dos primeiros moradores da região, trata-se das Inscrições Rupestres, que são 
marcas deixadas pelos índios Xoklengs nas rochas de Arenito. Dando continuidade, iremos conhecer a 
Cachoeira do Avencal, pela parte de cima, contemplando-a de 
outro ângulo. (Possibilidade de fazer Tirolesa no atrativo). 
Retornando, iremos contemplar a cidade e boa parte do Vale 
do Rio Urubici, do alto do Mirante Belvedere. Parada para 
Almoço (Propriedade Acolhida na Colônia *** valor não 
incluso). Finalizamos o dia visitando o Morro do Campestre. 
Curiosa formação rochosa de arenito, de onde se tem uma das 
mais belas vistas do Vale do Rio Canoas. Café da manhã e 
lanche de trilha. Pernoite em Pousada 
  

Distância total: 4km aproximadamente (ida e volta) 
Dificuldade: Leve, (predispõem do visitante certa mobilidade física e 
alguma experiência em caminhadas em ambientes naturais).  

 
14 Set – Dia 5 – CAMINHADA DE MONTANHA / CANION FUNIL E MIRANTE DA 
SERRA DO RIO DO RASTRO 
Caminhada por campos de altitude, seguindo até visualizar o magnifico Cânion do Funil, 
local com grande beleza cênica. Após caminhada, visita ao Mirante da Serra do Rio do 
Rastro e retorno para Urubici. Café da manhã e lanche de trilha. Pernoite em Pousada. 
  
Distancia total: 15 km (ida e volta) 
Dificuldade: Moderada (predispõem do visitante certa mobilidade física e alguma 
experiência em caminhadas em ambientes naturais). 
Duração: 6 horas aproximadamente (ida e volta) considerando as paradas para 
contemplação 

 



  

 

 
 
15 Set – Dia 6 – URUBICI / FLORIANÓPOLIS – RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO 
Após café da manhã, check-out da Pousada e traslado até o Aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis, deslocamento 
aproximado de 3 horas. Café da manhã. Sem pernoite incluso 
 
Os voos devem decolar a partir das 12h  desde Florianópolis para a cidade destino. 

 
 
A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores 
climáticos, de acesso ou que possam interferir na segurança dos 
participantes. 
 
O roteiro é sugestivo e as atividades como meditações serão realizadas durante a 
programação e de acordo com a energia do local e do grupo e conduzidas pela 
Coordenadora/Terapeuta Claudia Quadros.  
 
Restrições: Roteiro não recomendado para maiores de 68 anos e 
menores de 14 anos. 
 

PREÇO POR PESSOA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES EM R$ 

CATEGORIA HOSPEDAGEM SGL DBL TPL 

Hospedaria Rural Serra Bela 
http://www.serrabela.com.br/ 3.480 3.180 3.080 

Promoção  
para fechamento até  
30 jan/19 

Desconto R$ 200 --- --- --- 

 

E mais:
Parcelamento em até 10 vezes sem juros no cheque 

pré-datado 
Ou

Em até 4 vezes no cartão de crédito
para fechamento até 30 jan/19

--- --- --- 

Entradas para os Parques / Atrativos: R$ 150 
Valores válidos para grupo com mínimo de 12 pessoas 
 
ADICIONAL AÉREO - ORIGEM X FLORIANÓPOLIS X ORIGEM - VALORES EM R$ 

CIA. AÉREA * 
TARIFA 

ESTIMADA 
EM R$ 

 
TAXAS DE 

EMBARQUE 

 
ENCARGOS 

 
TOTAL 

POR PESSOA 

Saída RIO (Galeão) 
Gol (GIG/FLN/GIG) 800  

64 
 

80 
 

R$ 944 

Saída SP (Congonhas) 
Gol (CGH/FLN/CGH) 540  

64 
 

80 
 

R$ 684 

Informações gerais: 
- Os voos de chegada:  devem pousar em Florianópolis até as 13h para o grupo embarcar no transfer até Urubici. 
- Os voos de partida: devem ser programados para embarque após as 12h. 
- As tarifas das Cias. Aéreas estão sujeitas a constantes mudanças, por ser essa uma estratégia do mercado. Certifique-se 
no dia do pagamento do seu pacote, se a tarifa informada pode ser confirmada. Somente a emissão do bilhete, garante a 
tarifa. 

  
 

http://www.serrabela.com.br/


  

 

Inclui 
- Traslado Florianópolis/Urubici/Florianópolis 
- 5 pernoites na Serra Bela Hospedagem Rural 
- Passeios descritos no roteiro c/ lanche de trilha 
- Traslados para os passeios  
- Guia Credenciado pelo Ministério do Turismo  
- Sistema leva e traz para Restaurantes (Jantar) 
- Lanche de Trilha (mencionados no roteiro) 
-  Kit Iniciático 
- Acompanhamento Guia Xamã Claudia Quadros 
- Seguro Viagem 
- Brinde Pisa Trekking  
- Acompamento guia Claudia Ribeiro 
 
Não Inclui 
- Passagem aérea 
- Despesas Pessoais 
- Almoço e Jantar 
- Entradas Atrativos 
- Bebidas   
- Gorgetas 
 
 
Formas de pagamento: 
  
Cheque 
10 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 jan/19. 
7 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 28 fev/19 
6 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 mar/19 
5 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 abri/19 
4 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 30 mai /19 
3 x sem juros em cheques pré-datados para fechamento até 90 dias antes do embarque. 
(30% na 1ª parcela e o restante em parcelas de igual valor). 
* Aceitamos somente cheque do próprio viajante. 
  
Cartão 
Visa, American Express e Mastercard - Entrada + 3 x sem juros. 
(Entrada de 30% em cheque ou depósito e o restante em até 3x iguais no cartão). 
*** para clientes estrangeiros, consultar condições de pagamento. 
*** for foreign clients consult payment rules.  
 
Cancelamentos 
Em caso de cancelamento por parte do passageiro, serão abatidos os valores referentes à taxa administrativa e a multa de 
cancelamento da companhia aérea, e sobre o valor restante pago incidirão as seguintes taxas de cancelamento que serão 
rigorosamente cobradas: 
  
Parte Terrestre 
Cancelamento até 30 dias do início da viagem: multa de 10% do valor total 
 
Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: multa de 20% do valor total 
Cancelamentos com 20 ou menos dias do inicio da viagem: percentuais superiores aos acima referidos, desde que 
correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da 
desistência do usuário. 
  
Parte Aérea 
Taxa ou multa de cancelamento cobrada pelas Companhias Aéreas para os bilhetes em questão.  
 
Outras Informações 
 
Clima: em Setembro a temperatura varia entre os 18C e 8C.  
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 
CHECK LIST 
O que levar 
 
Os detalhes dos equipamento, bem como marcas indicadas,  serão passados em breve, mas segue um 
check list dos itens necessários para que possam ter uma idéia.  
Lembrem-se: Um dos nossos objetivos das nossas viagens é ser minimalista e levar poucas coisas: apenas 
o básico.  
 

 
Para acomodar seus pertences: 
- 1 mala média (pode ter rodinhas) para guardar pertences durante do deslocamento em avião; 
- 1 mochila pequena de nylon reforçado para carregar seus pertences (câmera fotográfica, capa de chuva, cantil, etc.) 
durante as caminhadas; 
 
Para os pés: 
- 1 bota de caminhada ou tênis de caminhada pré-amaciado (Marca indicada: Salomon de corrida de aventura); 
- 1 par de tênis extra (pode ser um tênis de academia); 
- 1 crocs ou chinelo havaiana  (para usar como chinelo no quarto e para descansar do seu tênis/bota de caminhada); 
- 3 pares de meias de lã ou quatro pares de fibra p/ caminhada (coolmax), evitar algodão, pois retém água e causam bolhas; 
 
Para o corpo: 
- 1 anoraque (capa de nylon com capuz resistente à água e ao vento); 
- 1 casaco tipo "Pile" ou  Fleece; 
- 1 calça tipo suplex para caminhada (marcas indicadas: solo, curto, columbia, quéchua); 
- 4 camisetas de manga curta ou longa (de preferência tecido tipo “dryfit” que não retém água e que pode ser lavada durante 
a viagem); 
- 1 malha de lã grossa ou colete de feece; 
- 1 camiseta de manga longa térmica; 
- 1 calça térmica; 
 
Para mãos: 
- 1 par de luvas de fleece   
 
Para cabeça: 
- 1 gorro; 
- 1 boné; 
- 1 óculos para sol; 
 
Para uso durante a viagem: 
- Lanterna pequena com pilhas novas (de preferencia de cabeça); 
- 1 cantil de 1 litro ou garrafa de plástico pequena descartável (pode ser adquirida localmente); 
- Medicamentos particulares;  
- Materiais de higiene pessoal em pequenas embalagens (shampoo, condicionador, etc); 
- Filtro solar para rosto e lábios; 
- Hidratante para evitar o ressecamento da pele; 
- Porta documento  
 
Opcionais: 
- Óculos para leitura; 
- Aparelhos eletrônicos (fotográficos, filmagem, música), tripé, cartões de memória e baterias extras, carregadores com 
adaptadores para tomadas, livros. Note que pilhas e baterias descarregam mais rápido no frio. 
- 1 par de tornozeleiras para quem tiver tendência a "virar" o pé; 
- 2 bastões de caminhada; 
- Alimentos energéticos ( por exemplo.: chocolates, barra de granola; 
 
Atenção: Voltagem local: 220 v.  
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 


