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DATA 

Roteiro de Viagem 
Trilhas Serranas 

Saída: 20/04/2022 (22h30min) 

Retorno: 25/04/2022 (01h00) 

 

 

INCLUSOS E VALOR 

3 diárias em Hotel/Pousada 

Ingressos, guias e todas as taxas. 

Ônibus de última geração 

Todos os passeios mencionados acima 

2 coordenadores da empresa durante 

todos os passeios 

R$ 1.190,00 (Por pessoa) 

Em 05 x a partir de Novembro de 2021 

ou conforme os meses que faltarem 

para o início da viagem. 

 
 
 
 

ITINERÁRIO 

21/04/2022 

Cânion do Funil (16Km) 

Os mais belos cenários, na maioria das vezes, exigem um pouco mais de dedicação para 

serem contemplados. Esse é o caso do estonteante Cânion do Funil. Até chegar a beira 

do Cânion, caminhamos pelos belos campos de altitude. O Cânion recebe esse nome por 

possuir uma formação rochosa que insurge do meio do cânion com a semelhança de um 

gigantesco funil. A grandiosidade e o cenário de encher os olhos nos faz sentir pequenos 

em meio à imensidão de campos, escarpas e rochedos. 

22/04/2024 

Cânion das Laranjeiras (Trilha de 12Km) 

O Cânion das Laranjeiras é um dos destaques da região serrana. Situado a 15 km do 

centro da cidade de Bom Jardim da Serra é um dos mais belos espetáculos da natureza 

com uma paisagem exuberante. Com desfiladeiros estonteantes e lindas cachoeiras o 

cenário é paradisíaco. Os belos campos de altitude adornados por pinheiros de 

araucária dão um charme às bordas do cânion.  Seu nome "Laranjeiras" é uma 

referência a árvore Laranjeira-do-mato, também conhecida como Sapopema (Sloanea 

monosperma) espécie bastante presente nas matas do cânion. 

23/04/2022 

Cânion do Portal (Trilha 15,5Km) 

Entre os Cânion do Laranjeiras e do Funil está localizado o Cânion do Portal, pouco 

conhecido e inexplorado  o nome é uma alusão ao Portal Pedras que se avista na 

imponente escarpa que insurge como um castelo no meio do cânion. 

Ao caminhar sobre um dos penhascos sentimos como se estivéssemos caminhando 

sobre uma ponte, indo para um lugar mágico para um portal que se abrirá para outra 

dimensão. Os lindos campos em tom pastel no inverno são adornados por cinturões 

verdejantes de florestas de araucárias que recebem vida dos inúmeros riachos e 

nascentes formados pelos campos turfosos. Cada passo nesse local é mágico e 

encantador. Cenário perfeito daqueles cinematográficos que enchem os olhos e o 

coração de quem trilhar por estes magníficos campos! 
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24/04/2022 

Cânion da Ronda (Trilha de 6Km) 

O Cânion da Ronda é de fácil acesso. Da sua borda, a vista é ampla. Em dias de céu limpo 

é possível enxergar o litoral sul. O nome surgiu na época da passagem dos tropeiros 

pela Serra Catarinense. Os tropeiros vinham do Rio Grande do Sul e paravam nas bordas 

dos cânions para descansar. Enquanto os companheiros dormiam, um homem sempre 

ficava responsável por fazer a ronda, garantindo que o gado não se espalhasse pelo 

terreno. Podemos considerar esse o passeio ideal para aqueles que estão iniciando na 

prática do trekking. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


