
Descritivo: Considerado o mais alto monolito à beira mar do mundo com 
842m de altura, configura uma das trilhas mais famosas no Rio de Janeiro, 
tanto pela beleza de seu visual como pela superação do seu elevado nível de 
dificuldade. Durante a trilha encontraremos pontos, como a Pedra do Navio 
e logo após a famosa Carrasqueira com aproximadamente 30 metros de 
inclinação acentuada e exposição a altura, convidando os participantes 
a fazerem uso de todos os equipamentos de segurança necessários em 
situações verticais.
Máx. 05 pessoas
Valores: Até 02 pax - R$ 680 | De 03 a 05 pax - R$ 960

Horário de saída: 7h30 às 17h |  Nível exigente com exposição a altura.

PEDRA DA GÁVEA

BORA VIVER UMA 
EXPERIÊNCIA INCRÍVEL? 
NO AR, NA TERRA OU NO MAR, A TAPÉPORÃ 
VAI TE ACOMPANHAR DESCOBRINDO AS BELEZAS DO RIO.

@ t a p e p o r a

+55 21 99685-5665

t a p e p o r a . c o m . b r

Fomulário de Inscrição
CLIQUE AQUI

TRAVESSIA

Descritivo: Trilha moderada a exigente, dentro dos limites do Parque 
Estadual da Pedra Branca, percorrendo as praias das Conchas, Perigoso, 
Meio, Funda e Inferno. Na animação do grupo, a subida à Pedra da 
Tartaruga se torna convidativa. Vale lembrar que são praias selvagens, de 
acesso remoto sendo possível chegar apenas por trilha ou mar e vale toda 
atenção na hora do banho.
Máx. 05 pessoas
Valores: Até 02 pax - R$ 680 | De 03 a 05 pax - R$ 960

Horário de saída: 7h | Previsão de término às 15h. 
Nível: moderado a exigente.

DAS PRAIAS SELVAGENS DE GUARATIBA

http://www.tapepora.com.br
http://www.tapepora.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996855665
https://www.instagram.com/tapepora/
https://forms.gle/P3fgJEddo6jgP47k8


PÔR DO SOL NO
COSTÃO DO PÃO DE AÇÚCAR

Descritivo: Trilha de nível exigente com pequeno trecho de escalada (3 III), 
devidamente assegurado por nossos guias profissionais, com todos os 
equipamentos de segurança, técnicas e procedimentos em verticais.
Após vencer o cume, a descida até o Morro da Urca é realizada de 
bondinho, através de uma concessão da Cia Caminhos Aéreos do Pão de 
Açúcar. O trecho final de descida é feito pela trilha até a base na pista 
Claudio Coutinho. Máx. 04 pessoas
Valores: Até 02 pax - R$ 680 | De 03 a 05 pax - R$ 960

Horário de saída: 11h | Previsão de término: 20h
Nível exigente com exposição à altura.

Descritivo: Nossa experiência começa já na base da favela do Vidigal, onde 
embarcaremos na condução local (Kombi) para subirmos até o acesso à trilha.
A caminhada é considerada moderada, em trecho curto porém bastante íngre-
me, percorrendo o colo da montanha em sua face oeste, com visuais distintos 
da favela da Rocinha de um lado e a vastidão do oceano atlântico do outro. A 
chegada ao topo desta montanha dura em média 45 minutos em ritmo tranquilo.
Máx. 05 pessoas 
Valores: Até 02 pax - R$ 450 | De 03 a 05 pax - R$ 590

Horário de saída: 7h30 às 13h | Nível: leve a moderado.

DOIS IRMÃOS

PEDRA BONITA

Descritivo: Localizada no “setor C” do Parque Nacional da Tijuca, 
o cume da Pedra Bonita fica exatamente em frente para a Pedra da 
Gávea, trazendo o visual impressionante do rosto do Imperador. 
Também, toda a região da baixada de Jacarepaguá com o maciço da 
Pedra Branca ao fundo. Do outro lado, o visual das Praia de São Conrado, 
morro Dois Irmãos e Agulhinha da Gávea. Por ser uma trilha curta e fácil, 
é considerado um das melhores relações “esforço x benefício” da cidade.
Máx. 05 pessoas
Valores:Até 02 pax - R$ 450 | De 03 a 05 pax - R$ 590

Horário de saída: 8h | *Previsão de Término: 13h



CIRCUITO DAS PRAIAS 
FUNDA E INFERNO

Descritivo: Partindo dos fundos da praia de Grumari, encontramos um 
caminho prazeroso no meio do horto e berçário de variadas espécies de 
plantas ornamentais até chegarmos a serra do Grumari, onde caminhamos 
um pequeno trecho de asfalto antes de acessar a floresta do outro lado da 
pista. A caminhada fica um pouco exigente mas o trecho curto suaviza até 
encontrar a trifurcação onde realmente começa o circuito. Nesse ponto, 
a tomada de decisão do grupo vai dizer qual praia a visita irá se dar 
primeiro: a Funda ou Inferno. Máx. 05 pessoas
Valores: Até 02 pax - R$ 450 | De 03 a 05 pax - R$ 590

Horário de saída: 7h30 | Previsão de Término: 13h

CANOA HAVAIANA

Descritivo: A cultura das canoas é antiquíssima e graças a esse meio de 
transporte, muitos povos originários conseguiram longevidade na terra…
seja através da pesca, da expansão e colonização ou mesmo com fins de 
organização e resistência.
Hoje em dia se tornou um esporte difundido entre os amantes da natureza 
e por quem busca maior qualidade de vida.
Grupo mín. 03 pessoas Grupo máx. 13 pessoas
Valor: R$ 180/pessoa Inclui Transfer (ida e volta)
1h30 de atividade de canoa havaiana.

Horários de saída: 9h e 16h | Nível leve

RIO VISUAL

Descritivo: A proposta desse tour é um verdadeiro convite a explorar 
o cenário da cidade maravilhosa pelos seus mais variados ângulos.
O passeio realizado de carro, percorre a orla da Z. Oeste em direção a Z. Sul  
a partir do início da Barra da Tijuca.
Os guias TapéPorã, íntimos da geografia peculiar do Rio de Janeiro, que 
compreende o mar, a cidade com as favelas, vales, florestas e montanhas, os 
acompanharão numa interessante busca dos mais lindos e inusitados visuais.
Máx. 05 pessoas
Valores: Até 02 pax - R$ 450 | De 03 a 05 pax - R$ 590

Horário de saída: 8h | *Previsão de Término: 13h
Ponto de encontro: Longboard Paradise Hostel



SUA AVENTURA COMEÇA CLICANDO NO BOTÃO
PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO. 

NÓS DA TAPÉPORÃ ESTAREMOS DE BRAÇOS 
ABERTOS PARA RECEBÊ-LOS 
PARA CONHECER OS QUATRO ELEMENTOS DA 
NATUREZA DO RIO DE JANEIRO.  

@ t a p e p o r a

+55 21 99685-5665

www.tapepora.com.br

Fomulário de Inscrição
CLIQUE AQUI

E ENTÃO... 
BORA VIVER?

ASADELTA/ PARAPENTE

Descritivo: A asadelta e o parapente são duas modalidades de voo livre 
muito praticadas no mundo inteiro. Mas há quem diga que decolar 
da Pedra Bonita é a experiência mais extraordinária de se viver 
no Rio de Janeiro.

Grupos de até 05 pessoas

Valores: R$ 660/pessoa inclui Transfer (ida e volta)

Horário de saída a definir.

SALTO DUPLO DE PARAQUEDAS

Considerado um dos lançamentos mais bonitos do mundo, saltar de 
paraquedas na praia do Reserva, no Rio de Janeiro, de avião ou helicóptero, 
é sem dúvidas uma experiência única e inesquecível. Opções:
AVIÃO
• R$1.300,00 salto + video/foto em HD (handcam)
• R$1.750,00 salto + video/fotos em HD (handcam) + camera man externo
HELICÓPTERO
• R$1.550,00 salto + video/foto em HD (handcam)
• R$1.995,00 salto + video/fotos em HD (handcam) + camera man externo
*Acima de 90 kilos, taxa de R$100,00
**Taxa de reserva de R$600,00 por pessoa (deduzido do total)
o restante pode ser pago no dia do salto em dinheiro, cheque, depósito antecipado e cartão de 
crédito/débito (+6%). Você pode adiar ou cancelar seu salto com até 24h de antecedência.

ESCOLA DE PARAQUEDISMO PARCEIRA: @YNOTSKYDIVE

https://forms.gle/P3fgJEddo6jgP47k8
http://www.tapepora.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996855665
https://www.instagram.com/tapepora/
http://www.tapepora.com.br

