
Informações sobre a Expedição Itacaré (programado para os 

atletas e a família – com ônibus) 

 
Taboquinhas (Itacaré) 

Informações gerais: 

1. Expedição para caiaques, stand up e canoas. 

2. Data: 01 (sex.), 02 (Sab.) e 03 (dom.) de maio de 2020 (Dia do Trabalho). 

3. Trajeto: Taboquinhas – Itacaré. 

4. Distância percorrida na expedição: 25,5 km. 

5. Custo de manutenção: R$ 10,00. 

6. Essa é voltada para atividades com a família. 

7. Opção de estadia: pousada, hotel, hostel e camping. 

8. Organizadores: 

a. Ademário Gomez. 

b. Djailton Barreto. 

c. Ricardo Tavares. 

Itinerário da Expedição Itacaré: 

Sexta-feira (primeiro dia – todas as atividades com a família): 

1. 05:00: Chegada em Taboquinhas. 

2. 08:00: Início das atividades:  

3. 12:00: 

a. Chegada em Taboquinhas. 

b. Almoço tradicional (sugestão): moqueca de pitu, peixes e outros. 

4. 14 horas: 

a. Opção 01: rafting no Rio de Contas. 

b. Opção 02: rapel na Cachoeira do Noré. 

c. Opção 03: visita de caiaque/SUP para a Cachoeira do Noré 

5. 18 horas: 

a. Visita a Itacaré: orla e Pituba. 



Sábado: 

1. 5 horas, Expedição (só os atletas): 

a. Saída do hotel Praia do Rio: 0,0 km. 

b. Visita à correnteza do rafting: 0,3 km. 

c. Cidade de Taboquinhas: 0,6 km. 

d. Passagem da correnteza 02: 2,4 km. 

e. Visita a cachoeira do Noré: 2,6 km. 

f. Ilha 01: 11,8 km. 

g. Parada para banho: 12,6 km. 

h. Grande Curva (metade do caminho): 13,0 km. 

i. Visita a Sr. Arnaldo (Major): 16,8 km. 

j. Ponte Camamu – Itacaré: 18,5 km. 

k. Primeira opção de almoço, restaurante Miadora: 21,0 km. 

l. Cachoeira do Cleandro: 21,8 km. 

m. Segunda opção de almoço, Restaurante Manguezal: 22,4 km. 

n. Início da cidade de Itacaré: 23,7 km. 

o. Escola de Canoagem Olímpica de Itacaré: 24,8 km. 

p. Forte de Itacaré: 25,0 km. 

q. Praia da Coroa (final da expedição): 25,5 km. 

2. 12 horas, almoço (sugestão): Restaurante Senzala (Praia da Coroa). 

3. 14 horas, Visita a Roça de Cacau: 

a. Colheita do cacau. 

b. Extração do mel de cacau. 

c. Degustação do mel de cacau. 

d. Acompanhamento do beneficiamento da amêndoa do cacau. 

e. Fabricação de chocolate. 

f. Degustação do chocolate. 

4. 16 horas: visita a Vila Rosa Cacau e Cultura – loja especializada em produtos do 

cacau como licor de cacau, chocolate, cocada de cacau, licor do mel de cacau, 

nibos, etc. 

Domingo: 

1. 8 horas: trekking do Cânion. 

2. 12 horas: almoço. 

3. 14 horas: volta para casa. 

Quem não quiser seguir o roteiro proposto, em Itacaré, têm diversas opções de praias, 

restaurantes, vida noturna, trekking, arvorismo, rapel, cachoeiras, tirolesa, surf. Outras 

opções estão em Taboquinhas, vide PDF em anexo. 

 



 

Opções de roteiro (oficial): 

 
Cachoeira do Cleandro (expedição) 

 
Cachoeira do Noré (expedição) 

 
Rafting (Taboquinhas) 

 
Rafting 

 
Rafting 

 
Rafting (observem bem a foto) 

 
Local do camping (Taboquinhas) 

  



Restaurante em Taboquinhas Vila Rosa (Taboquinhas) 

 
Vila Rosa 

 
Vila Rosa 

 
Extração do mel de cacau (Taboquinhas) 

 
Praia do Pontal (Itacaré) 

 
Praia da Coroa (Itacaré) 

 

Opções de roteiro (alternativo): 

 
Cachoeira Pancada Grande (Taboquinhas) 

 
Cachoeira do Engenho (Taboquinhas) 



 
Praia da Concha (Itacaré) 

 
Cachoeira da Usina (Taboquinhas) 

 
Praia da Ribeira (Itacaré) 

 
Pituba (Itacaré) 

 

 


