Passeio de quadriciclo
Roteiro nº02 - Vale do Matutu (básico)
Este roteiro estende-se até o Vale do Matutu, passando pelo Vale da Pedra onde você terá
o prazer de conduzir o quadriciclo curtindo belas paisagens, trilhas e cacheiras. Você conhecerá o
Casarão da AMA e o Poço das Fadas. No retorno do Vale do Matutu, iremos passar pela linda
Cachoeira dos Macacos. Venha contemplar as belezas naturais que Aiuruoca tem a oferecer. O
circuito total tem aproximadamente 30km que será realizado em até 04 horas, tempo suficiente
para curtir uma boa aventura. Segue abaixo alguns registros fotográficos das atrações:

Poço Das Fadas

Casarão do Matutu

Cachoeira dos Macacos

Horários
09:00
13:00
Chegada
14:00
17:00
Aconselhamos a realização deste roteiro na parte da manhã por conta da posição do sol
Observações
- Realizamos PASSEIOS e NÃO trilhas radicais em alta velocidade;
- Idade mínima para condução do veículo: 18 anos;
- Apenas habilitados (categoria A ou B) podem pilotar o quadriciclo;
- Não será permitido a troca de condução entre o condutor principal e a garupa;
- Idade mínima para andar na garupa é de 10 anos;
- Todos os passeios serão realizados com guia;
- A velocidade média dos passeios será de 30km/h;
- Será realizado um treinamento antes do passeio;
- É obrigatório a utilização de calçado fechado de preferência que possa molhar;
- Fornecemos todo equipamento de segurança;
- É aconselhável o uso de protetor solar e repelente;
Restrições
- Mulheres sabidamente grávidas ou tentando engravidar;
- Pessoas com deficiência, cuja deficiência implique na não operação adequada do
quadriciclo;
- Pessoas que tenham ingerido bebida alcoólica, estejam visivelmente embriagadas ou
tenham feito uso de substâncias entorpecentes;
- Fraturas ou cirurgias recentes podem ser restritivas – favor conversar com o monitor.
Política de reserva e cancelamento
1) Para efetuar a reserva será necessário o pagamento antecipado de 50% do valor
do roteiro escolhido;
2) A reserva só terá valor após o envio do comprovante de depósito e conferência;
3) O não comparecimento do cliente ao local de início do passeio no horário
programado e na falta de qualquer comunicação prévia a respeito de qualquer
alteração, importará no cancelamento de sua reserva sem direito a ressarcimento
do valor pago;
4) A reserva pode ser cancelada até 05 dias de antecedência da data agendada, onde
será devolvido o valor do passeio, descontando apenas as tarifas bancárias se for
o caso;
5) A data do passeio pode ser alterada com até 03 dias de antecedência a data
agendada, onde o passeio será reagendado para uma nova data escolhida
conforme disponibilidade;
6) O passeio poderá sofrer alterações conforme condições climáticas sem aviso
prévio. Se o cancelamento for realizado por parte da operadora, é ressarcido valor
integral pago ou disposta uma nova data para realização do passeio.
Saídas

Email:
Telefone:

Contato
contato@bicudoadventure.com.br
(35)99943-9164

Algumas imagens deste roteiro

