JEEP TOUR

Secretário & Sebollas
LOCAL DE SAÍDA : Centrinho de Secretário
SAÍDA : 10:30hs (tempo previsto 3 ½ a 4 hs.)
ETAPA 1 Jeep a partir de Secretário, onde a vida rural não sofre
solavancos e seu aspecto interior permanece intacto. Local que
pode-se dizer que seja a porta de entrada da Estrada Real, locais
como Fazenda do Secretário, Fagundes, Venda da Gaiafa, Fazenda
da Saudade, dão o clima ao roteiro. Avançaremos finalmente rumo
ao Arraial de Santana de Sebollas, local onde Tiradentes viveu seu
historia de amor e paixão que iremos conhecer detalhes de suas
andanças por estas bandas e a razão de sua pregação à
inconfidência no local. A Igreja Matriz de Santana e o museu de
Tiradentes estão lá, como prova e testemunho da historia.
ETAPA 2: Retorno novamente pela Estrada Real rumo a Secretário
e Retomaremos de volta passando pelo Sitio Humaytá onde
poderemos conhecer suas delicias e entre geleias, conservas, e
molhos diversos tudo isso contemplando o maciço Pedra da Maria
Comprida símbolo e marco referencial de caminhantes da localidade
de Araras .
No centro de Secretário possibilidade de almoço opcional no Bistrô
da Valeria *

Itens recomendados: casaco, boné ou chapéu, óculos escuros, protetor solar, repelente e razoável disposição para
Aventuras.
Capacidade mínima : 4 pax
Capacidade máxima :9 pax
- Inclui: toda logística da expedição, com apoio de monitor durante todo roteiro.
Informações:

(Tarifário R$100,00 por pax)

Montanha expedições– (24) 2225 2069 / (24) 99266 8150 - João
Site:
E-mail:

www.montanhaexpedicoes.com.br
montanhaexpedições@oi.com.br

Ciclo turismo

Secretário & Sebollas
SAÍDA : 9:30hs.
tempo total previsto: 3 ½ a 4 ½ hs.
Ponto de Partida : Centrinho de Secretário
ETAPA 1
Em veiculo pela Br. 040 até a Cervejaria Itaipava Saida 52 ,
seguindo pela Rj 123 até o local denominado Secretário, local que
se inicia o roteiro de bicicleta num local vida rural não sofre
solavancos e seu aspecto interior permanece intacto.
Local que se pode dizer que seja a porta de entrada da Estrada
Real original, locais como Fazenda do Secretário, Fagundes, Venda
da Gaiafa, Fazenda das Ruínas, dão o clima ao roteiro.
Avançaremos finalmente rumo ao Arraial de Santana de Sebollas,
local onde Tiradentes viveu seu historia de amor e paixão que
iremos conhecer detalhes de suas andanças por estas bandas e a
razão de sua pregação à inconfidência no local.
A Igreja Matriz de Santana e o museu de Tiradentes estão lá,
como prova e testemunho da historia.
ETAPA 2:
Retorno novamente pela Estrada Real rumo a Secretário pelo
mesmo trajeto, pode-se alongar o circuito conforme a disposição
dos participantes com retorno via cemitério Sebollas, em direção a
Anápolis que amplia em mais 40 minutos a volta
do roteiro
original.
Pelo roteiro original tem-se a vantagem de poder observado
durante boa parte do percurso de volta o maciço Pedra da Maria
Comprida símbolo e marco referencial de caminhantes da localidade
de Araras.
Já no centro de Secretário, possibilidade de almoço opcional no
Bistrô da Valeria , passear na quadra do arraial, ou seguir a
Itaipava .

Itens recomendados: Tênis, roupas leves, óculos escuros, protetor solar e razoável disposição para Aventuras.
Capacidade mínima: dois participantes
Capacidade máxima: quatro participantes
- Inclui: toda logística da expedição, com apoio de monitor durante todo roteiro.
- Tarifário para com desconto :
Custo R$100,00 por cada Monitor que conduz até dois participantes, com quatro ou mais participantes teremos 2
monitores mais o custo de R$70,00 no aluguel de cada Bicicleta inclui com translado e equipamentos de segurança.
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