[ ] Cachoeiras do Prata e São Romão
• Cerca de 30 km de estrada asfaltada muito boa (BR – 230 em direção a Estreito, KM
26) e 50 km de estrada de chão passando por propriedades particulares. Trajeto
indicado para veículo 4x4. Restaurante no local.
[ ] Poço Azul e Encanto Azul
• Encanto Azul com suas águas transparentes e cheias de peixinhos, fica um pouco
distante do Complexo Poço Azul, cerca de 6 km.
• Complexo Poço Azul oferece trilhas, poço natural de água transparente e as
cachoeiras de Santa Paula e de Santa Barbara com seus 76 metros de altura. O
complexo possui estrutura e restaurante no local.
[ ] Portal da Chapada das Mesas
• É possível visitar o Portal em duas ocasiões, no nascer e no pôr do sol. Proporciona
uma vista deslumbrante do Morro do Chapéu e demais mesas da chapada. Está
localizado ao lado da rodovia (BR-230), a aprox.. 20 km do centro de Carolina.
[ ] Complexo da Pedra Caída
• Complexo turístico grande com estrutura hoteleira, restaurante, piscinas, toboáguas,
trilhas, teleférico , tirolesas e também belezas naturais como cachoeiras, cavernas,
cânions. O Santuário fica a cerca de 36 km de Carolina via BR-230. A rodovia é de
excelente qualidade e o trecho é todo asfaltado.
[ ] Cachoeiras Gêmeas do Itapecuru
• O principal atrativo do complexo são as cachoeiras gêmeas e o lago que se forma
após as quedas d´água. Há boa estrutura local com estacionamento, wifi, banheiros,
jardins, parquinho para crianças, mesas, cadeiras e guarda-sol e um bar/restaurante.
[ ] Trilha do Morro do Chapéu
• É necessário preparo físico para desbravar a subida de cerca de 500 metros, pois é
bastante íngreme com muitas pedras soltas. Fizemos a trilha antes do amanhecer
para ver o nascer do sol. O Morro está a cerca de 12 km de distância de Carolina via
BR-230 e mais outros 12 km por um labirinto de estradas de chão bastante arenoso.
Fomos com veículo 4×4 o que nos possibilitou ir até a base do morro.
[ ] Trilha Veredas
• Trilha na Estância Ecológica Vereda Bonita, é possível optar pela trajeto de 9km, 6km
ou 4,5km. A trilha passa ainda por 2 cachoeiras antes de finalizar com um almoço.
[ ] Pôr do sol no rio Tocantins
• Há opção de contratar pequenos barcos que navegam pelo rio até a Pedra Encantada,
uma grande rocha de 8 metros de altura que foi “engolida” pelo rio após a construção
da hidrelétrica de Estreito. Uma opção mais simples e gratuita é ver o pôr do sol do
deque do restaurante Chega Mais, logo ao lado da balsa.

