
                          

                         

      

VENHA CONHECER MONTE RORAIMA – UMA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA 
ROTEIRO VALE DOS CRISTAIS 

 
Período da viagem: até DEZEMBRO de 2021

 
Aventuras inesquecíveis em lugares inóspitos, aonde poucos aventureiros chegaram. Atividades 
para todos, com emoções para todos os gostos – sempre com a dose de adrenalina e de paixão 

que você precisa! 
Conhecer o MONTE RORAIMA é uma experiência diferente, mesmo para quem já experimentou 
outros trekkings. É muito mais do que caminhar e acampar, é uma visita a um dos lugares mais 

antigos do planeta, datado da Era Pré-Cambriana, muito distante da existência do Homem sobre a 
Terra. Neste pacote denominado CIRCUITO 03 NAÇÕES, elaboramos uma programação de 06 

dias de trilha, onde é possível visitar alguns dos principais pontos no alto da montanha, entre eles 
o Ponto Triplo, o marco piramidal encravado no topo da montanha, que demarca o limite das 

fronteiras entre o Brasil, Venezuela e Guiana. 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Transporte Boa Vista/Santa Elena de Uairén/Comunidade Indígena Paraitepuy – ida e 
volta; 

 Hospedagem em Santa Elena de Uairén – 01 diária (duplo, triplo ou quadruplo, conforme 
disponibilidade); 

 Pensão completa no trekking: jantar, café da manhã, almoço de trilha; 
 Kit primeiros socorros; 

 Equipamentos de camping: barracas, lonas, fogareiro, material de cozinha; 
 Guia de trilha; 

 Carregadores para equipamentos coletivos; 
 Reserva do período da viagem junto ao Inparques e Comunidade Indígena Paraitepuy. 

 Assistência de nosso operador local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

                         

      

ITINERARIO TERRESTRE 
 

1º dia: Boa Vista 86mt / Santa Elena de Uairén (Venezuela) 900mt 
Briefing às 08h30 no Hotel Aipana Plaza. A participação no briefing é obrigatória. Saída de Boa 
Vista às 13h30, o local de pick up será no Hotel Aipana Plaza, com destino a Santa Elena de 
Uairén (220km), com chegada prevista para às 18h00 no hotel, em Santa Elena de Uairén. Noite 
livre em Santa Elena de Uairén. Jantar e pernoite. Temperatura: 25ºC, aproximadamente. 

2º dia: Santa Elena de Uairén/ Comunidade Indígena Paraitepuy 1300mt / Primeiro 
Acampamento / 1100mt Café da manhã e saída para Paraitepuy (100km) por volta das 08h00. 
Distribuição e pesagem da bagagem para início do trekking. Tempo de caminhada prevista em 05 
horas até o acampamento no rio Kukenan, num percurso de 16km. Montar acampamento, 
reconhecimento da área, fotos, descanso, algumas reflexões e informações sobre o próximo dia 
de trekking. Jantar e pernoite. Temperatura: 25ºC, aproximadamente. 

3º dia: Rio Kukenan / Base do Monte Roraima – 1850mt 
Café da manhã e saída por volta das 08h00 rumo à base da montanha. Percurso de 07km com 
caminhada entre 04 e 05 horas. Apesar de o percurso ser menor, o esforço será bem maior devido 
a ser 70% de subida. Na chegada, montar acampamento e alimentar-se, tomar um banho nas 
águas frias, reconhecimento da área para fotos, meditação, e informações sobre o dia seguinte. 
Jantar e pernoite. Temperatura: 20ºC, aproximadamente. 

 
 
 

 



                          

                         

      

 
4º dia: Base do Monte Roraima / Topo 2734mt 
Café da manhã e saída às 08h00 rumo ao topo. Trilha de aproximadamente 4,5km com duração 
entre 04 e 05 horas de subida. Este será um dos momentos mais bonitos do trekking, com 
paradas durante o trajeto para fotos, descanso, contemplação da paisagem, flores como 
orquídeas de diversas espécies e pequenos pássaros. Passa-se por vários igarapés e sob uma 
cachoeira. Breve parada para recuperar o fôlego, reunir o grupo e seguir para o local do 
acampamento. Tarde de descanso. Jantar e pernoite. Primeira noite no topo. Temperatura no 
topo: 10ºC durante o dia - 05ºC à noite, podendo ficar em ZERO, se chover.  

 
5º dia: Vale dos Cristais / Ponto Triplo / El Foso 
Café da manhã e saída com destino ao Vale dos Cristais, Ponto Triplo e El Foso, num percurso 
total de 24 km, sendo 04 horas de caminhada na ida e 3,5 horas de retorno, com intervalo de 
cerca 1,5 hora no local para fotos, reconhecimento da área, descanso e alimentação. Chegada ao 
acampamento de origem no final da tarde. Para este dia não se leva todo o equipamento, apenas 
o essencial para usar durante o trekking. Jantar e pernoite. Segunda noite no topo. 

6º dia: Topo / Base / Acampamento rio Tek 
Hora de retornar à civilização. Após o café, levantar acampamento e iniciar a descida por volta das 
08h00. Descida prevista em 04 horas até a base, com parada de aproximadamente 40 minutos 
para descanso e alimentação, em seguida ir para acampamento do rio Tek, com chegada prevista 
para as 16h00 (14km). Depois de toda a caminhada, este será o acampamento mais agradável, 
pois acabaram os perrengues com o frio, molhaceiros e o céu estrelado proporcionará um 
deslumbramento. Aproveitar o restante do dia para descanso, tomar banho e produzir mais fotos. 



                          

                         

      

Jantar e pernoite. Temperatura: 25ºC, aproximadamente. 
 
7º dia: Acampamento rio Tek / Paraitepuy / Santa Elena de Uairén / Boa Vista 
Última etapa. Café da manhã e iniciar caminhada rumo à aldeia que será no mesmo horário dos 
dias anteriores. Trecho de 15km com duração de 4 horas, inspeção de rotina pela guarda do 
Inparques, e retorno para Santa Elena de Uairén (100km) com previsão de chegada em 
Pacaraima às 16h00, para conexão dos veículos, e depois para Boa Vista (220km), com 

previsão de chegada às 20h00. O ponto final da viagem será no mesmo local do embarque para a 
expedição, ou seja, no Aipana Plaza Hotel. 

 
DATAS DE INICIO: 

 
26 DE MARÇO 

10 DE ABRIL / 12 DE JUNHO / 02 DE JULHO  
17 DE SETEMBRO/ 12 DE NOVMEBRO  

 
VALORES POR PESSOA 

 

CIRCUITO  CIDADE  VALOR POR PESSOA 

VALE DOS CRISTAIS  SAIDA DE BOA VISTA  R$ 3300.00 ou 12X de R$ 275.00 

 
IMPORTANTE: 

** Nossos grupos se confirmam com mínimo de 03 pessoas** 

*** Valores em reais. 

**** não inclui aéreo*** 

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ano (mais taxas) + 08 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 RG em bom estado de conservação; 



                          

                         

      

 Certificado de vacinação de Febre Amarela; 

Informações importantes: 

 Cliente interessado em hospedagem em Boa Vista deve solicitar a reserva com pelo menos 01 
semana de antecedência – consultar valores. 

 Cliente interessado em transfer de aeroporto em Boa Vista deve solicitar a reserva com pelo 
menos 01 semana de antecedência – consultar valores. 

 Cliente interessado em apartamento exclusivo em Santa Elena de Uairén deve solicitar a 
reserva com pelo menos 01 semana de antecedência - consultar valores. 

 Não recomendamos este roteiro para pessoas que estejam em tratamento médico. 
 Caso tenha interesse em formar um grupo privativo, torna-se necessário haver pelo menos 07 

participantes. Se houver menos, e ainda desejar o grupo privativo, há que considerar o 
montante de 07 pagantes, e ratear esse valor pelos confirmados. 

 A participação no briefing é obrigatória para integrar o grupo e fazer parte da viagem. Nesta 
reunião serão passadas informações e critérios fundamentais para que a expedição aconteça 
dentro das Normas de Segurança e Conduta da Roraima Adventures e do Inparques 
(Instituição que controla o Parque Nacional Canaima – na Venezuela). Todos os regulamentos 
adotados pela empresa, bem como pelas Instituições Venezuelanas e Brasileiras devem ser 
respeitadas e seguidas. 

 Cliente que não esteja presente para o transfer com destino a Santa Elena de Uairén no 
horário determinado do primeiro dia do roteiro, perderá a participação na expedição, ou 
arcará com os custos extras do seu deslocamento para alcançar o grupo. 

 O roteiro desde a saída de Boa Vista até o retorno pode sofrer modificações conforme as 
condições climáticas e/ou por motivos alheios a nossa vontade. 

 Documento de Identidade expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG) original e 
o Certificado Internacional de Vacinação (atestando vacinação contra febre-amarela anterior 
há 10 dias antes da viagem) são suficientes para entrada de brasileiro na Venezuela. Porém, 
recomendamos trazer também o Passaporte válido.  

 Links importantes: 
 http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia 
 http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/emissao-

do-civp-agora-e-100-digital/219201 
 Caso o cliente seja estrangeiro, a documentação necessária para entrada na Venezuela é o 

Passaporte devidamente acompanhado do Certificado Internacional de Vacinação 
(atestando vacinação contra febre-amarela anterior há 10 dias antes da viagem) emitido pela 
ANVISA. Algumas nacionalidades precisam solicitar um visto de entrada com antecedência, 
verifique a necessidade e, se for o caso, providencie. 

 O cliente é responsável por estar com toda a documentação pronta para dar entrada em 
território venezuelano. 

 Participante menor de idade deve realizar a expedição acompanhado dos pais ou responsável 
com a devida autorização. Clique no link abaixo para baixar o formulário padrão de autorização 
de viagem internacional.  

 https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2019/09/94d518c02171340a11a552009e7477f2.pdf 

 A acomodação de camping é de 02 pessoas por barraca; no caso de o cliente desejar barraca 
individual, deverá adicionar valor extra ao pacote (consultar valores) ou poderá trazer a 
própria barraca, e a mesma poderá ser carregada pela nossa equipe de apoio, sem custo 
adicional. 

 Caso o participante tenha interesse em trazer a própria barraca, recomendamos barracas com 
coluna d’água com 1.500mm ou mais e de pequena dimensão. 

 É extremamente necessário o saco de dormir e isolante térmico ou colchonete. 
 Alugamos equipamentos pessoais: saco de dormir, isolante térmico, colchonete e mochila 

cargueira – consultar valores. 
 A alimentação fornecida durante a expedição compreende café da manhã, lanche para o 

almoço e jantar (solicite o cardápio). 
 Caso o viajante tenha interesse em adicionar itens diferenciados ao cardápio, o mesmo deve 

providenciar e trazer os itens pelos quais tenha preferência. Os itens poderão ser transportados 



                          

                         

      

por nossa equipe, inclusive também ser preparados por nós, sem custos adicionais, bem como, 
sem descontos no valor original do pacote. 

 Caso o viajante tenha interesse em lanche de trilha, para comer durante a caminhada, deverá 
trazer e carregá-lo. 
Sobre bagagem extra, que não será utilizada durante a expedição, recomendamos deixar no 
guarda-volumes do próprio hotel em que o viajante se hospedará antes do início do roteiro, que 
provavelmente será o mesmo utilizado na volta para a cidade. 

 Aos carregadores para equipamentos coletivos, cabem levar equipamentos coletivos de 
camping, de cozinha e alimentação. Ao viajante cabe levar a sua mochila e equipamentos 
pessoais (saco de dormir, isolante térmico, colchonete). 
 

 Caso o viajante prefira contratar carregador pessoal para levar sua mochila (altamente 
recomendável), esta é uma opção particular de cada participante que não faz parte do pacote. 
A contratação deverá ser acertada diretamente entre as partes, o guia da expedição se 
encarregará apenas de orientar sobre os procedimentos regulares.  

  
O valor do serviço de carregador pessoal está cotado em R$ 50,00/dia (serão 06 dias de 
roteiro de trilha, ou seja, total de R$ 300,00), que deverá ser pago diretamente ao próprio. Este 
valor poderá sofrer alteração até o dia da expedição, convêm consultar alguns dias antes da 
viagem. 
 
No caso da contratação de carregador pessoal, o participante deverá pagar o valor de R$ 
50,00/dia para a aquisição do suplemento alimentar deste carregador bem como o 
transporte destes suplementos, pois o mesmo não responde por suas provisões, e precisa 
dessa alimentação para se integrar à equipe operacional. Como serão 06 dias de trilha, então o 
total será de R$ 300,00, que pode ser pago até o dia do briefing. 
 

 Cada carregador pessoal leva até 15 kg, além dos seus próprios pertences pessoais. 
 

 A reserva da viagem passa a ser confirmada com o preenchimento da ficha de inscrição, 
envio da cópia do RG ou Passaporte e pagamento.  

 

 

 

 


