
Mordida do Gigante
Guabiruba SC

Data: 01/05 (Sábado)

O morro do barracão também é conhecido como Mordida do Gigante, está
localizado no município de Guabiruba SC. O percurso inicia em meio a mata
atlântica, mata densa, rica em flora e fauna bem preservada passando por córregos,
sendo que um desses córregos é possível tomar banho e se encontra no término
da trilha.

Informações:

Nível de dificuldade: MODERADO (Atividade não recomendada para sedentários e
pessoas que possuem medo de altura).
Distância: 7 km
Percurso: Percurso irregular, íngreme com obstáculos naturais como pedras e
raízes. Os primeiros 1,5 é tranquilo, caminho bem aberto, com travessias por água,
até chegar a um barracão, onde pode-se coletar água. A partir do barracão a trilha
torna-se totalmente íngreme, no último km possui dois pontos de escalada por entre
rochas e 500 m de subida íngreme em área descampada com risco de queda.
Elevação: 630 metros de altitude
Duração da Atividade: em torno de 5 horas de atividade

VALOR POR PESSOA: 79,90
Formas de Pagamento:

- Cartão de Crédito e Débito
- Boleto
- Transferência, Depósito e Dinheiro



INCLUSO:

👣Trilha do Barracão - Guabiruba SC
👤⚜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.

Roteiro

Transporte NÃO INCLUSO: Carona Compartilhada. 

5:45 horas a.m - Saída de Balneário Camboriú (Indicado)
6:00 horas a.m - Saída de Itajaí (Indicado)
6:40 horas a.m - Ponto de Encontro
R. Guilherme Wegner, 1125 - São Luiz, Brusque - SC, 88351-495
7:15 horas a.m - Previsão de Chegada ao início da trilha
10:15 horas a.m - Previsão de chegada no cume.
Conhecimento sobre o local e ao chegar no cume teremos uma vista de 360 graus, onde é
possível ver os municípios de Guabiruba, Brusque e Gaspar.
13:00 horas a.m - Previsão de término da trilha.
14:15 horas a.m - Previsão de chegada em Itajaí

Equipamento Individual

😷Máscara Obrigatório
- Álcool em gel Obrigatório
🔦 Lanterna Obrigatório

🎒 Mochila
- Caneca

💦Mínimo de 2,0 litros de água.
🥪 Sanduíche

👕Roupa confortável
🥾Calçado confortável de preferência botas para

trilhas (caso não tiver, tênis confortável)
🧢Boné / Gorro / Touca

- Casaco corta Vento

- Bastões de caminhada (Opcional)
- Capa de chuva
- Protetor solar

- Repelente
🧻 Papel Higiênico

💊Medicamentos no qual você já está
acostumado a tomar. (Uso individual).

Leve e deixe no carro:

- Roupa extra
- 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

Em caso de gripe, resfriados, febre, tosse ou qualquer outro sintoma relacionado ao
COVID-19 o cliente se responsabiliza em informar a empresa e poderá transferir a trilha
para outra pessoa até 1 dia antes da trilha ou devolução de 100% do valor (apresentando
atestado médico).

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


