
 

 
Data: 27/06 Sábado       Monte Crista 

Garuva SC  
 

Monte Crista é uma montanha localizada ao sul da Serra do Quiriri (que significa silêncio               
Noturno) no município de Garuva, é uma das principais montanhas de Santa Catarina             
onde se pratica o montanhismo, seu pico está a 927 metros acima do nível do mar,                
sendo que sua trilha tem em torno de 890 metros de ganho de elevação e cerca de 8 km                   
(ida) de extensão. 

 
 
Informações:  
 
Nível de dificuldade: Moderado a Difícil (Atividade não recomendada para sedentários) 
Distância: 16 km (Ida e Volta) 
Altitude: 927 metros 
Trilha: Ingreme 
Duração da Atividade: em torno de 9 a 10 horas de atividade 

 
Roteiro 
 
 
4h45 a.m - Saída de Itajaí (SEDE DA ROTA DE TRILHAS) 
Rua: Juvenal Garcia 364, Centro, 88302040. 
6h00 a.m - aproximadamente Chegada ao ponto de início da trilha (realização do cadastro e               
compra dos ingressos - INCLUSOS) 
6h30 a.m - Início da Trilha 
10:30 a.m - aproximadamente chegada ao cume. Descanso e conhecimento da história            
local. 
14:00 - Dependendo do ritmo da turma iremos conhecer uma cachoeira perdida no Monte              
Crista  
17:00 p.m - aproximadamente chegada ao fim da trilha. 
19h00 p.m - Previsão de chegada em Balneário Camboriú 
 

 
ATENÇÃO É PROIBIDO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS OU QUALQUER 

TIPO DE DROGAS ANTES E DURANTE A TRILHA. 



 

Valor por pessoa: 100,00 reais  
 
Formas de Pagamento: 
 

- Cartão de Crédito e Débito 
- Boleto  
- Transferência, Depósito e Dinheiro (Desconto de 10,00 reais) 

 

INCLUSO: 
 
👣Trilha Monte Crista 
🔖Ingresso local 
👤1 Condutor Ambiental 
👤 ⚜1 Condutor Rota de Trilhas 
🔒Seguro de atividade de aventura  
⛑Kit Primeiros Socorros   

NÃO Incluso: 
       🚐Transporte 
       🍽Refeições 
- Itens de Uso Pessoal 

-Outros Itens não citados como incluso. 
 
Equipamento Individual 

🎒 Mochila  
🥾Bota de Trilha 
🔦 Lanterna (Pilha ou bateria reserva) Obrigatório 
👕Roupa confortável  
🥾Calçado confortável de preferência botas para 
trilhas (caso não tiver, tênis confortável) 
🍏Frutas para lanche 
🍔 Sanduíches 
💦Mínimo de 1,5 litros de água. 
- Opcional Isotônico 
🧢Boné / Gorro / Touca 
- Casaco corta Vento 

- Bastões de caminhada (Opcional) 
- Capa de chuva 
- Protetor solar 
- Repelente 
🧦 Meia Reserva 
🧻 Papel Higiênico 
💊Medicamentos no qual você já está 
acostumado a tomar. (Uso individual). 
 
Para deixar no transporte 
👕Roupa extra (inverno) 
- Chinelo 

 
 



 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 
Cancelamento por iniciativa do Cliente 
 
*Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total; 
*Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total; 
*Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total 
*Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução 
 
A vaga pode ser vendida  para outra pessoa até 01 dia antes da trilha 
 
EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FAVORÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE O EVENTO SERÁ TRANSFERIDO PARA UMA NOVA DATA. 
 

Roteiro elaborado pela empresa:  
ROTA DE TRILHAS 

CNPJ: 17.585.210.0001-91 
 

Dúvidas e Informações: 📲(47)991746613 
 
 

 
 

 
 
 

 


