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Transportes: 
·       Capacidade reduzida em 50% aproximadamente; 

Observação:  
o   Conforme os avanços da compreensão desta pandemia, essa capacidade pode 
ser aumentada ou diminuída.  

  
Carros: 

·       Veículo de passeio: sedan ou hatch – até cinco (05) lugares – três passageiro mais o 
motorista. 

o   Um passageiro por janela  
·       4x4 e ou utilitários - até cinco (05) lugares – três passageiro mais o motorista. 

o   Um passageiro por janela  
·       4x4 e ou utilitários - até sete (07) lugares – três a quatros passageiros mais o 
motorista 

o   Um passageiro por janela  
·       Vans executivas – dezesseis (16) lugares - oito passageiros mais o motorista. 

  
Mascaras: 
É obrigatório o uso para: 

·       Toda nossa equipe de guias e motoristas; 
·       Todos os nossos passageiros/turistas  
Observação:  

o   É da responsabilidade do passageiro trazer sua própria mascara; 
o   Nossa empresa disponibilizará para venda, máscaras, caso o passageiro não tenha 
como providenciar a sua. 

  
Higienização: 

·       Após a recepção no aeroporto, as bagagens serão higienizadas antes de serem 
acomodadas em nossos veículos; 
·       Estará disponibilizado em dispenser, no interior dos nossos transportes, álcool gel 
para uso dos passageiros; 
·       A cada embarque e desembarque, haverá higienização dos carros; 
·       Limpeza diária dos filtros de ar condicionado dos carros; 

  
 
Comportamento: 

Durante todo o período que nossos turistas estarão sobre o nosso cuidado, serão 
constantemente orientados a seguir nossas regras de convivência e segurança sanitária. 

  
Distanciamento: 

·       Em geral - 1,5mt entre staff e os nossos passageiros; 
·       Trilhas – As caminhadas são realizadas em fila indiana com um espaçamento 1,5 a 
2mt entre os participantes. As máscaras deverão ser utilizadas sempre que os nossos 
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guias determinarem, salvo por opção mais rigorosa individualmente eleita pelo nosso 
turista; 
·       Locais de banho - Evitar aglomeração, seguindo todas as orientações dos nossos 
guias e monitores. 

  
Pousadas: 

·       Todos serão orientados a seguir os protocolos das respectivas hospedagens. 
 

Atrativos:  
·       Seguiremos as orientações protocolares das limitações da entrada das pessoas e 
suas limitações diárias. Cada atrativo terá sua capacidade determinada por seus 
administradores. 
 

Restaurantes:  
·       Seguiremos as orientações adotadas de cada lugar. 

  
  
As boas práticas adotadas por nossa empresa, são imprescindíveis a todas as outras 
determinadas em qualquer ambiente visitado, salvo, se compreendidas por nossos profissionais, 
como mais rígidas e adequadas para o momento.   

 

 

 

 
Alimente-se bem e beba muita água nas caminhadas e durante sua estada aqui na Chapada dos 
Veadeiros. 

 
 
CONDUTA CONSCIENTE VIAJANTE SUÇUARANA 
 
Viaje em grupos pequenos: é mais fácil se harmonizar com as pessoas e a natureza. O impacto ao 
meio ambiente é sempre menor também.  
 
Respeite a fauna e a flora: observar os animais a distância e em silêncio. Não retire nada dos locais 
visitados. Dê a oportunidade de desfruto aos próximos visitantes.  
 
Seja cortês com a comunidade local: trate-os com cortesia e respeito. Somos todos iguais. 
Aproveite e aprenda com nossos amigos coisas novas. Troquem experiências.  
 
Deixe cada coisa em seu lugar: Fotografe, mate apenas o tempo... deixe apenas suas pegadas. 
  
Traga o lixo sempre de volta. 
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Você é responsável pela sua segurança: não se arrisque sem necessidade. Escute seu guia e a 
comunidade. 
 
Viaje de bom humor: imprevistos acontecem, relaxe e divirta-se, nós cuidamos dos problemas. 
Você aproveita sem pensar em nada.  

 
 
 

Visando sempre à segurança e satisfação dos nossos clientes, nossos roteiros poderão ser alterados 
de acordo com as condições climáticas ou fatos alheios a nossa vontade. 

 
 

PRATIQUE ECOTURISMO RESPONSÁVEL. 
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