
Descrição do roteiro: 
O início da Travessia é pela cidade de Lençóis por volta das 07hs, com

seus  21  Km,  é  uma  Travessia  que  exige  um bom preparo  físico  de  seus
participantes. O trecho inicial é bem sinalizado, com várias subidas e descidas,
após  o  primeiro  riacho,  que  em  certas  épocas  do  ano  pode  estar  seco,
seguimos pela direita e na primeira bifurcação pega-se  a esquerda em direção
a Serra do Ribeirão. Por alguns instantes a trilha desaparece, mas logo à frente
veremos vários totens gigantes indicando o caminho.

Com cerca de duas horas de caminhadas começamos a contemplar a
nossa esquerda a Serra do Sobradinho,  onde a trilha  começa a ficar  mais
plana, mas com poucos trechos de sombra. Desfrutamos também do Vale do
Rio Ribeirão, pelos Gerais e pelas Campinas.

Mais a frente cruzamos um rio e damos a primeira parada para o lanche
e logo depois seguimos em direção ao Morrão (Morro do Tabor). A subida do
Morrão  é  bem  tranquila  e  a  visão  extraordinária  do  Pai  Inácio...  (Júnior
complete). 

A previsão de estar  de volta  no pé Morrão é em torno das 16:30 e de
chegada no vale do Capão às 19:00hs.

A pernoite se dá em uma pousada aconchegante no Vale do Capão e na
manhã seguinte tem-se o retorno de carro para Lençóis.

 No vale do capão ou caeté Açu que significa em tupi "mata verdadeira
grande" podemos desfrutar de diversos outros roteiros (opcional) voltados para
o  ecoturismo.  Além  de  uma  culinária  peculiar,  com  saborosos  pratos
vegetarianos tem-se uma riqueza histórica surpreendente.

Informações Técnicas:
O que levar:
Vestimentos: Mochila cargueira a partir de 42 litros, Luvas, Calça 
impermeável, Gorro e Casaco Intermediário (tecido fleece) caso esteja 
ventando no alto do  Morrão, Bota ou calçado de caminhada já usado 
anteriormente (macio), Saco plástico, Toalha, Meias e repelente.

Suprimentos: Barras de Cereais, Barras de Proteínas, Frutas secas,  
Chocolates, Frutas Cristalizadas, Biscoitos, Sanduíche natural, suco em 
garrafinha já pronto e geléia de mocotó.
Não esquecer: Lanterna de Cabeça, Medicamentos particulares e materiais de
higiene pessoal.

Informações Operacionais:
Ponto de Encontro: Salvador
Duração: 2 Dias
Nível: Pesada
Valores: a combinar
Classificação: Trecking
Equipe: Um guia cadastrado pela EMBRATUR  a cada 6 participantes.



Seguro:Opcional
Ficha de cadastro: Obrigatória Downloud
Proibido: Ingerir bebidas alcoólicas antes e durante a travessia.
Termo de Responsabilidade: Obrigatória Downloud

Infra-estrutura de Atendimento: Por alguns trechos por ser um local de difícil 
acesso e comunicação o atendimento emergencial pode levar de 6 a 8  horas 
para chegar. 


