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PEDALANDO NA BOCAINA 
 

Um final de semana para pedalar na natureza!!! 

Serão 30km (ida e volta) até a Cachoeira da Caroba, por uma deliciosa estradinha no 

planalto da Serra da Bocaina curtindo visuais de montanha em meio a florestas e 

campo de altitude. 

Depois de 15km de bicicleta, vamos caminhar por mais 3km até chegarmos na mais 

bela cachoeira da Serra da Bocaina do Município de Areias. 

De águas transparentes e poço verde-esmeralda, tomar um banho na Cachoeira da 

Caroba é tudo o que um ciclista gostaria depois de uma pedalada no planalto da 

Bocaina. 

A caminhada é fácil e o mergulho na cachoeira é delicioso – vale à pena conferir! 

Depois de um piquenique na Cachoeira da Caroba, retornamos pelo mesmo caminho 

para a Pousada Recanto da Floresta, onde um delicioso e farto almoço vespertino 

em fogão à lenha nos aguarda com todas as cores e sabores da Bocaina. 

No dia seguinte a aventura continua com a descida da Serra da Bocaina por 26km de 

muito visual de montanha, finalizando com um delicioso almoço de encerramento na 

praça central da cidade. 

Faça já a sua reserva e junte-se a nós nessa deliciosa programação na Serra da 

Bocaina! 

                    

 Pousada Recanto da Floresta                          Café da manhã na Pousada 
 

Primeiro Dia: Bocaina 

Chegada na Pousada Recanto da Floresta – acomodações. 
19:00 – Jantar (comida caseira feita com primor e fartura em fogão à lenha). 

Lareira e prosa. 
Pernoite na Pousada Recanto da Floresta. 
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Trilha                                                                  Cahoeira do Cardoba 
 

Segundo Dia: Bocaina 
07:00 - Café da Manhã. 

07:45 – Horário para preparar a bicicleta (levar mochila pequena - volume de no máximo 1kg). 
08:00 – Pedalada de 15km pelo planalto da Serra da Bocaina passando pelas Ruínas da Casa 

de Pedra. 

Caminhada de 3km até a Cachoeira da Caroba. 
Banho, piquenique, descanso. 

Caminhada de 3km retornando para a estrada. 
Importante: Trazer pequenos lanches, (barras de cereais, frutas, etc) para comer durante a 

programação. 

13:00 – Pedalada de 15km retornando à Pousada Recanto da Floresta. 
17:30 – Almoço vespertino na Pousada Recanto da Floresta (comida caseira em fogão á 

lenha). 
Lareira e prosa. 

Pernoite na Pousada Recanto da Floresta. 

 
Terceiro Dia: Bocaina 

08:00 - Café da Manhã. 
09:30 – Horário para preparar a bicicleta (levar mochila pequena - volume de no máximo 1kg). 

10:00 – Pedalada de 26km descendo a Serra da Bocaina até São José do Barreiro com paradas 
nos mirantes para fotografar a paisagem. 

11:30 – Chegada a São José do Barreiro, banho na MW Trekking aos que desejarem. 

13:00 – Almoço de encerramento em restaurante. 
 

OBSERVAÇÃO 1:  
Obrigatório o uso de capacete de segurança, óculos, luvas, tênis ou sapatilhas e outros itens de 

proteção durante todo o trajeto. 

Esta programação não tem o objetivo de treinamento e sim de passeio, integração e 
relaxamento; os participantes deverão respeitar o ritmo médio do grupo e não ultrapassar o 

Condutor que segue na frente do grupo.  
A descida da Serra da Bocaina de bicicleta deve ser em velocidade baixa e com muita atenção, 

pois existe o perigo de queda, atropelamento e derrapagem nas curvas fechadas. 
A Today Tours não se responsabiliza por participantes que não seguirem essas recomendações! 
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OBSERVAÇÃO 2:  

Acompanhantes que não estiverem participando da programação poderão ficar na Pousada 

Recanto da Floresta; fazer pequenas caminhadas no entorno da pousada, ficar na piscina, na 
rede ou pegar um livro na biblioteca da pousada. 

 

Preços por pessoa: 
R$000,00 
 

Preços incluem: 
Guia local pedalando com o grupo, 

Duas noites em Pousada na Bocaina, incluindo café da manhã, 
Um lanche, um almoço e um jantar na Pousada, 
Um almoço em São José do Barreiro, 

Preços não Incluem: 
Traslados até a Pousada 
Bicicletas, ciclistas devem levar as suas, 

Capacetes, luvas, sapatilhas etc. 

Bebidas, 
Extras como lavagem de roupa, etc, 

Mecânico 
Peças de reposição das bikes, 
Tudo o mais que não estiver especificado nos “preços incluem”. 

OBS: 
Programa só sairá com no mínimo de três pessoas, caso esse número não seja alcançado, a 
Today Tours devolverá o depósito ou se o cliente preferir o incluirá em outra data. 

 


