
Chapada dos Guimarães e Nobres 

Vivência Fotográfica com Zig Koch 

De 19 à 25 de maio de 2019 (7 dias/6 noites)  



COMO SÃO AS VIVÊNCIA FOTOGRÁFICAS 
 
A mais de 30 anos participo de expedições, viajando e promovendo cursos 
pelo Brasil e pelo exterior fotografando para várias revistas, editoras de 
livros, projetos pessoais ou buscando fotografias que eu havia visualizado 
na minha imaginação.   
  
Com a experiência acumulada ao longo destes anos desenvolvi em 2010 
um modelo de viagem fotográfica com grupos que passei a chamar de 
Vivências Fotográficas.  
  
São focadas num público que tem interesse em viagens, fazer novas 
amizades e fotografar lugares especiais com minha assessoria fotográfica. 
Funciona como um curso prático, mas que não requer uma habilidade 
especial em fotografia nem grandes equipamentos além de auxiliar na 
escolha para aquisição de futuros equipamentos fotográficos.   
  
Ao longo destes anos desenvolvi fortes parcerias com empresas na área de 
turismo para viabilizar a logística os roteiros. 
  
Tudo é preparado para estarmos na melhor luz nos melhores locais, num 
ritmo bastante intenso. 
  
Os grupos são pequenos variando de 10 a 18 pessoas, dependendo o 
roteiro e logística. Estarei o tempo todo dando a orientação fotográfica, 
fazendo exercícios fotográficos para aprimorar a técnica e visão de cada 
um. Isso em locais de beleza ímpar!! 
  
Faremos fotos noturnas de estrelas, detalhes, uso de flash na natureza, 
uso de filtros especiais, entre outros assuntos e desfrutaremos paisagens 
deslumbrantes e vivências únicas, com todos os participantes voltados 
para fotografia.  
 

Zig Koch 
 
  



ROTEIRO DE VIAGEM 
 
• Dia 01 – 19/05 – Chegada em Cuiabá – transfers de 1,5 horas pra Chapada dos Guimarães –  Jantar – Pernoite Pousada Cambará 

 
 

• Dia 02 – 20/05 -  Dia visitando a as trilhas belíssimas do complexo de cavernas Aroe Jari a maior Caverna de arenito do país, e também as 
Cavernas Kiogo Brado, Pob Jari e Lagoa Azul.  Pernoite Pousada Cambará 

  
  
• Dia 03 -  21/05 – Pela manhã, antes do horário de abertura ao público geral, visita à Cidade de Pedra, um conjunto de mirantes de extrema 

beleza no Parque Nacional. Chances de observar as araras vermelhas entrando e saindo dos seus ninhos nos paredões.  A tarde visita ao 
vale do rio Claro aos pés do paredões mais latos do Parque, com visita à Crista de Galo e ao pequeno rio em si, onde se poderá tomar 
banho, fazer snorkel e ainda experimentar a fotografia sub e meio-a-meio com domo. Pôr-do-sol no Mirante alto do Céu. Pernoite Pousada 
Cambará 
 
 

• Dia 04 – 22/05 – Visita ao Circuito de Cachoeiras do Parque Nacional da Chapada, com 6 cachoeiras de diferentes tamanhos e formato e 
ainda visita a pequena gruta chamada Casa de Pedra. Ao final conheceremos também a um dos cartões postais da Chapada a Cachoeira do 
Véu de Noiva e seu belíssimo cânion. Por do sol no Mirante Morro dos Ventos. Pernoite Pousada Cambará 
 
 

• Dia 05 – 23/05 - Pela manhã transfer de 3 horas em direção à Vila de Bom Jardim em Nobres. Visita ao Aquário natural com flutuação e a 
tarde Flutuação no Rio Salobra. Múltiplas chances de fotografia sub. Pernoite na Pousada Reino Encantado. 
 
 

• Dia 06 – 23/05 – Pela manhã visita à cachoeira da Serra Azul com flutuação e tarde flutuação no lindíssimo rio Triste, com boas chances de 
encontrar além das piraputangas, os grandes dourados e também arraias. Nesse último pôr-do-sol da Vivência  Fotográfica 
contemplaremos a chegada de muitas araras-canindé e maracanãs-do-buriti na Lagoa das Araras. Pernoite na Pousada Reino Encantado. 
 
 

• Dia 07 – 25/05 após o café da manhã partida rumo à Cuiabá 
 





O que esta vivência inclui:  

• Hospedagem em quarto duplo com ar condicionado na Pousada Cambará em  
      Chapada dos Guimarães e na pousada Reino Encantado em Nobres. 
• Todas as refeições do jantar do primeiro dia ao café-da-manhã do último dia. 
• Entradas nos atrativos Cavenas  Aroe Jari, Morro dos Ventos, Alto do Céu,   
      Aquário Natural, Flutuação do Rio Salobra, Cachoeira da Serra Azul,  
      Rio Triste e Lagoa da Araras. 
• Acompanhamento de guia naturalista profissional credenciado no MTur. 
• Transporte em van Mercedes Sprinter com seguro. 
• Orientação e acompanhamento  fotográfica durante toda a Vivência. 



Não inclui: 
 

• Passagens aéreas e taxas de embarque, bebidas, refeições não mencionadas 
acima. 
 

• Despesas de ordem pessoal.   

Tarifa terrestre por pessoa em quarto duplo 
 
Para a Vivência Fotográfica conforme o descrito acima custa por pessoa : 

 
• R$ 5.500,00  via depósito bancário ou transferência. 
  
• Consulte as condições e formas de pagamento com a Biodiverse pelo e-mail: info@biodiversebraziltours.com 

 
• Grupo mínimo de 6 e máximo de 10 pessoas . 
 



A BIODIVERSE é a empresa parceira neste roteiro. 

 
Para garantir sua vaga enviar um e-mail para: 

  
info@biodiversebraziltours.com 

REALIZAÇÃO:  

Fotógrafo profissional deste 1986 com ênfase me fotografia de natureza, 
turismo e viagens. É autor das fotografias de 14 livros e 28 exposições 
individuais, sendo 7 delas internacionais. Seu trabalho ilustra: calendários, 
relatórios anuais de empresas, ONGs e órgãos governamentais, fotografias 
para decoração e peças publicitárias. 
Foi premiado em vários concursos, destacando: segundo lugar no concurso 
NIKON PHOTOCONTEST INTERNATIONAL 2007 e Wildlife Photographer of 
The Year 2013. Ministra cursos e palestras e promove viagens fotográficas 
pelo Brasil e para o outros países.. 
Seu trabalho pode ser visto no seu banco de imagens: 
www.naturezabrasileira.com.br e seu portfólio em: www.zigkoch.com.br. 
Facebook: Zig Koch. 

Zig Koch 
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