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1° Dia -Saída de Boa Vista - RR 
-Traslado Boa Vista / Santa Elena de Uairén

Partida aproximada 05:00 saindo de Boa Vista. (buscamos em qualquer endereço em Boa Vista)
- Previsão de Chegada na fronteira 08:30
Polícia Federal (saída do país) Aduana Venezuelana (permiso de entrada)

Após finalizar os trâmites aduaneiros, embarcaremos em Toyotas tracionadas rumo à comunidade Paraitepuy,
onde iniciaremos nosso Trekking para o acampamento Rio Tek. (cerca de 12 km, aproximadamente cinco horas de
caminhada, dependendo do desempenho do grupo. A rota tem encostas suaves e o acampamento está localizado a
uma altitude de 1050 metros. Recomendamos andar com calças compridas e mangas compridas para evitar
picadas de puri puri (mosquitos). Recomendamos o uso de filtro solar e chapéu neste trajeto, pois existem poucos
lugares com sombra para descanso. De tempo em tempo paramos em riachos para tomar água e encher seus
cantis. Após a chegada no acampamento, você pode tomar um banho no rio Tek.
Jantar e pernoite.

2° Dia - Rumo a Base
Nosso destino agora é a base do Monte Roraima, são cerca de 9 Km, aproximadamente
seis horas de trekking. Iremos caminhar ao longo do Tepuy, passando por rochas que se
soltaram do paredão. A vegetação é igual a do primeiro dia, principalmente Savana.
Recomendamos andar com botas de caminhada, calças compridas e camisas de mangas
compridas, tendo a mão capa de chuva. 
O acampamento da base está localizado a cerca de 1850 metros. 



4° Dia - Tour pelo topo
Depois de assistir um belo nascer do sol tomando café da manhã, teremos um dia inteiro
para explorar a superfície do Roraima. Alguns dos atrativos são as jacuzzis, o abismo, o
museu, la ventana, vale dos cristais, pedra Maverick, entre outros. 
A quantidade de atrativos visitados vai depender do ritmo do grupo e das condições climáticas, respeitando 
sempre a segurança do grupo.

Hora de subir a rampa. Da base até o topo são aproximadamente 5 km de subida, de quatro a cinco horas de
caminhada. A rampa é apenas uma fenda natural, uma trilha que dá ao único acesso ao topo do Monte Roraima.
Este terreno tem um elevado grau de inclinação e recomendamos o uso de calças compridas, camisa de manga
curta e botas de caminhada. Em certos pontos devemos ter as mãos livres para usá-las segurando galhos e raízes
para ganhar impulso e tomar cuidado com pedras soltas ao longo desse caminho.
A flora e fauna são bastantes exuberantes, onde seremos capazes de observar várias espécies de plantas e animais
endêmicos (só existem no Monte Roraima).
O clima é muito agradável (floresta) e ao longo do caminho você terá a oportunidade de observar, de alguns
pontos, a Gran Sabana.
Chegando ao topo ainda devemos caminhar um pouco mais para chegar aos abrigos, cavernas que são
popularmente chamadas de “hotéis”. Estes estão localizados a uma altitude de aproximadamente 2800 metros.
Caso a turma esteja disposta, faremos uma caminhada para conhecer locais próximos e ver um pôr do sol
magnífico.

5° Dia - Tour pelo topo
Em mais um dia, conheceremos a parte mais extrema do Tepuy, onde se encontram o Ponto Triplo, El Fosso e Vale 
dos Cristais.
Um tour longo, com aproximadamente 3 horas de caminhada para ir e mais 3 horas para voltar.
A quantidade de atrativos visitados também vai depender do ritmo do grupo e das condições climáticas.

3° Dia - Subindo a Rampa e chegando ao Cume



6° Dia - Retorno (Rumo ao acampamento Tek)
Logo após o café da manhã e fazer as últimas fotos, iniciaremos a descida rumo ao acampamento, são
aproximadamente 14 km. No acampamento da base, daremos uma parada para almoço e descanso da descida,
depois seguimos em direção ao rio Kukenan, após atravessá-lo, temos nosso acampamento onde podemos tomar
um banho refrescante, descansar e jantar. Pernoite no acampamento.

7° Dia - Rumo à Santa Elena / Boa Vista
Logo após o café da manhã, nos preparamos para o trekking até o Paraitepuy, são cerca de quatro horas de
caminhada. Lá chegando, nos acomodamos na Toyota 4x4 e seguimos rumo a comunidade de San Francisco de
Yuruani, visitamos algumas lojas de artesanato e seguimos viagem para Santa Elena de Uairén, transferência de
veículos, traslado Santa Elena de Uairén / Boa Vista.
Fim de nossos serviços.

RECOMENDAÇÕES; Cartão internacional de vacinação da febre amarela com 10 dias de antecedência e RG;
PROTOCOLO SANITÁRIO;   COMPROVANTE DE VACINAÇÃO DE COVID.
MEDICAÇÃO PESSOAL: Se você sofre de qualquer doença, deve trazer os seus medicamentos pessoais e notificar o
guia da situação. (Exemplo: Você deve tomar um comprimido a cada 8 horas);
*Durante este passeio, não se captura, maltrata ou fere qualquer espécie animal; Este passeio é puramente para
observação. Talvez até mesmo tocar em alguns (sob supervisão). Existem animais perigosos na região, sugerimos
prudência quando se aproximar de qualquer um.  Os organizadores não são responsáveis por ataques de qualquer
animal ou espécies na área;

Inclui;
✓ Traslado Boa Vista/ Venezuela/ Boa Vista em taxi ou Van
✓ Rádio Satelital para comunicação logística (Spot X)
✓ Todas as taxas de entrada no Parque
✓ Saco de dormir (Nós incluímos, mas você carrega)
✓ Isolante Térmico (Nós incluímos, mas você carrega)
✓ Barraca dupla (Consulte barraca individual)
✓ Alimentação em todos os dias de trilha (café, almoço, jantar)
✓ Banheiro Ecológico
✓ Material de cozinha (Talher, pratos, copos)
✓ Carregadores para material logístico
✓ Guia Experiente
✓ Paramédico local
✓ Seguro Viagem

Não inclui;
✓ Passagem aérea
✓ Hospedagem
✓ Alimentação fora da trilha
✓ Itens não mencionados acima



Itens de Camping
1 mochila cargueira
1 mochila de ataque
1 colchonete inflável (faz toda diferença). Quem dorme em isolamento reclama muito durante o dia.
Bastão de trekking – opcional
Capa de chuva ou poncho
Capa para mochila
Garrafa d’água
Lanterna
Sacos plásticos de tamanhos variados (para lixo, roupa suja, roupa molhada e para impermeabilizar a mochila e tudo o que estiver dentro)
Saco-estanque (se puder leve um saco estanque grande, de uns 35 L para impermeabilizar tudo dentro da mochila) e para lixo.

Roupas de trilha
2 Calças de caminhada ou calça-bermuda
1 ou 2 Bermudas ou shorts
1 Casaco corta-vento impermeável
Camisas dryfit próprias para trilha, se preferir camiseta de manga longa com proteção solar – 1 para cada dia
Roupa de banho para tomar banho de rio, cachoeira, jacuzzi
1 Gorro
1 Luva
1 Bota de trekking ou tênis de Trekking
1 Chinelo ou papete
Chapéu com abas laterais
Prendedor de cabelo

Higiene Pessoal
Shampoo
Sabonete
Pente
Desodorante
Escova de dente, pasta de dente e fio dental
Lenços umidecidos
Protetor labial
Absorvente
Papel Higiênico
Toalha

Eletrônicos
Câmera fotográfica
Baterias extras
Carregador portátil

Dicas do que levar



Agência cadastrada 22.090287.10.0001-7

CNPJ 28.063.662/0001-20

www.monteroraimatravel.commonteroraimatravel(95)98100.7465

Mais detalhes e informações

Itens obrigatórios

OBS:
No Monte Roraima, menos é mais.
Separamos itens que consideramos obrigatórios e itens que achamos opcional, onde você
avalia se realmente é necessário e se vale o peso na trilha.
É possível contratar carregador para mochila pessoal para uma carga de até 15kg.
(Consulte preços)
*O Parque Nacional possui restrições sobre o uso de Drones, por isso, não nos
responsabilizamos pela apreensão dos mesmos.


