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Dia 14 de Outubro – Sábado  

 

Transporte: Teremos transporte saindo da Rodoviária Roberto Silveira em Niterói e Aeroporto Galeão no Rio de Janeiro 

(opcional). 

Horários: 

15:00h - Saída da Rodoviária Roberto Silveira em Niterói; 

16:00h - Saída do Aeroporto do Galeão; 

Programação: 

18:00h - Previsão de chegada na Reserva de Guapiaçu; 

19:00h - Jantar  

20:00h- Topa sentir a energia da natureza durante a noite? Sairemos para a realização da primeira focagem dos animais noturnos 

através de caminhadas por trilhas de fácil acesso no interior da Reserva Ecológica de Guapiaçu. 
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Dia 15 de Outubro – Sábado Manhã: 

 

06:00h às 07:00h- Café da manhã 

 

07:00h às 10h:30min –Trilha amarela: A trilha amarela é uma trilha interpretativa de fácil acesso, possui torre de observação, 

casa de observação e alagados. Nessa trilha podemos observar diversas espécies de aves e também temos a possibilidade de 

visualizar Capivaras, Jacarés de papo amarelo, antas, lontras, preguiças, tamanduá, cachorro do mato, jaguatirica, entre outros 

animais selvagens.  

 

Fotos: facebook Reserva de Guapiaçu 
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Dia 15 de Outubro – Sábado manhã 

 

10h:30min às 12:00h: - Trilha marrom: A Trilha marrom possui mirante com uma linda paisagem e um grande jardim onde 

diversas espécies de aves chegam a todo momento, pois são atraídas com frutas e sementes. Esse local é ideal para tirar lindas 

fotos, observar as aves e relaxar nesse paraíso natural. 
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Dia 15 de Outubro – Sábado tarde 

 

12h:30min às 14:00h: Almoço 

15:00h às 17h:30min: Saída com carro 4x4 para Observação de aves e outros animais selvagens em uma área reflorestada 

(restaurada), onde possui um rio propício para banho. Quem quiser se refrescar durante o passeio é só levar roupa de banho. 

 

Dia 15 de Outubro – Sábado noite 

 

19:00h - Jantar  

20:00h às 22:30h – Saída para Focagem Noturna com carro 4x4 nos fragmentos florestais. 

23:45h – Final das atividades noturnas.                
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Dia 16 de Outubro – Domingo 

 

06:00h às 7:00h – Café-da-manhã;  

07h:30min às 12:00h – Saindo com o carro 4x4 sentido trilha verde até a casa da pesquisa onde seguiremos a trilha a pé para 

observação de aves e outros animais que habitam a parte alta da reserva.    

12:30h – Almoço. 

14:00h- Retorno do transporte para o Rio de Janeiro e Niterói. 
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Informações:   

Hospedagem (Já incluso no valor): Os alojamento são casinhas de 2 ou 3 quartos, cada quarto possui 2, 3 ou 4 camas. Não são 

suítes, mais cada alojamento possui seu próprio banheiro.  

 

 

 

 

 

Alimentação (Já incluso no valor): Oferecemos café da manhã, almoço e jantar conforme descrito na programação  

Transporte: O transporte é opcional e o valor deverá ser pago no dia 14/10 em dinheiro (R$180,00 incluso ida e volta). 

O que levar? Recomendamos levar roupa de cama e banho, repelente, protetor solar, garrafinha para colocar água, botas ou 

tênis, roupas escuras ou camufladas, capa de chuva na coloração escura, lanterna, binóculo e máquina fotográfica (caso já tenha 

esses equipamentos) 

 

Contato: WhatsApp 21-999572538 E-mail: Carinaaraujo@selvagememfoco.com 

FOTOS: Facebook da Reserva Ecológica de Guapiaçu. 
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