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Cabalgatas Valiceras é uma empresa familiar de Turismo Ativo. Nossos serviços se concentram 
em passeios guiados a cavalo, com base nas Boas Práticas para o Turismo Responsável e 
Sustentável. 
 
Nosso projeto nasceu no início de 2004, o apoio e reconhecimento de nossos clientes pelos 
nossos serviços nos tornam, até os dias atuais, a empresa líder em serviços de passeio a cavalo 
em Rocha.  

 
Nossos passeios são realizados com guias locais especializados em natureza e história do lugar, 
assim como também na arte de montar a cavalo. 
 
Nosso OBJETIVO: Fazer com que seu passeio seja uma experiência inesquecível e segura, já 
que sabemos o significado de suas férias merecidas! Ao mesmo tempo, respeitando o meio 
ambiente que nos rodeia, com sua flora, fauna e cultura local, bem como nossos companheiros 
de viagem que há muito tempo fazem parte desta família…nossos cavalos! 
Para estas aventuras, não é necessário ser um cavaleiro profissional, nós lhe daremos todas as 
ferramentas necessárias, assim como também selecionaremos o cavalo adequado ao seu 
perfil. Estaremos dispostos a otimizar seu nível de equitação. 
Em resumo, somos pessoas jovens com uma ampla experiência, que combina as costas de 
Rocha com a vida equestre. 
 
NOSSA PROPOSTA: 

Viver as melhores cavalgadas! 
Cavalos cuidadosamente cuidados e selecionados para cada tipo de cavaleiro. 

Cavalgadas para todos os níveis. 
Ideal para família ou grupo de amigos. 

Anime-se com esta aventura! nós cuidamos de sua segurança. 
Histórias, Natureza e Cultura local. 

Os melhores guias locais especializados. 
Excelentes cavalos e as selas mais confortáveis. 

PARA ENTENDER, APENAS VIVENDO! 

http://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g3931969-d5822222-Reviews-Cabalgatas_Valiceras-Valizas_Rocha_Department.html
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TARIFAS 2016-2017:  

  

CAVALGADAS CLÁSSICAS (Até 1 dia de duração):  
 

 1: Cavalgada ao Cabo Polonio (ver itinerário na web):  

O dia inteiro em Cabo Polonio. Praia, dunas, colina e arroio. 
 

 Duração do passeio: Full day (dia inteiro) paisajes (salida desde Valizas: 9am. Regreso 
en Valizas 18:00hs) 

 4 – 5 horas de Cavalgada. 

  horas livres em Cabo Polonio. 

 Ida e volta por diferentes rotas e paisagens. 
 
 Trata-se de uma cavalgada para Cabo Polonio, com duração de um dia inteiro. Saída de Barra 
da Valizas às 9 horas da manhã, e cavalgadas pela praia e área de dunas (é feita uma parada na 
colina de Buena Vista), seguindo pela praia de Calaveras até chegar ao Cabo Polonio. Então é 
realizada um passeio interpretativo a pé pelo Cabo (entrada no Farol, observação de leões-
marinhos, golfinhos e, se tivermos sorte, baleias-francas) e logo se faz uma pausa para o 
almoço e ida à praia (almoço opcional frente ao mar). Na parte da tarde, por volta das 15:30 
hs, começa o retorno para Valizas pela praia do Sul, atravessando a área de colinas, para logo 
contornar o arroio até finalmente chegar em Barra de Valizas. 

Preço: USD80 (Dólares americanos) p/pessoa* Inclui: Cavalo, sela, alforjes, guia experiente 
durante toda a cavalgada (bilíngue: Espanhol e Inglês), passeio interpretativo a pé por Cabo 
Polonio, com entrada no Farol e observação da vida selvagem marinha. Não inclui: artigos de 
uso pessoal, seguro médico, gorjetas, extras. 

Opcional: almoço frente ao mar (entrada, prato principal, sobremesa. Não inclui as bebidas) 
USD25 (Dólares americanos) p/pax. 

Saídas unicamente às 9 da manhã 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-del-cabo-polonio/
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2: Cavalgada de Calaveras (ver itinerário): 

Pura praia até Cabo Polonio (Apenas ida ou volta) 
 
Duração do passeio: Half day (metade do dia) (Salida de Valizas: 9am; Llegada en Cabo Polonio 
12:00hs) 
 
Trata-se de uma cavalgada durante meio dia, de Barra de Valizas até Cabo Polonio pela praia 
de Calaveras, passando antes por Cerro de la Buena Vista e pelas praias de Valizas. 

Preço: USD60 (Dólares americanos) p/pessoa*  Inclui: Cavalo, sela, alforjes, guia experiente 
durante toda a cavalgada (bilíngue: Espanhol e Inglês), observação da vida selvagem marinha. 
Não inclui: artigos de uso pessoal, seguro médico, gorjetas, extras. 

Opcional: almoço frente ao mar (entrada, prato principal, sobremesa. Não inclui as bebidas) 
$500 ($ uruguayos) p/pax. 

Saídas às 9 da manhã e às 15:30 hs (solo algunos días desde Cabo Polonio a Valizas) 

  

 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-de-las-calaveras/
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3: Cavalgada da Lagoa (ver itinerário): 

Meio dia pela colina, uma lagoa escondida e praia!  

Duração do passeio: Half day (metade do dia, 3 horas aprox) 

 Trata-se de uma cavalgada que dura meio dia, de Barra de Valizas até a Lagoa de Briosso 
(situada entre Valizas e Aguas Dulces). Para chegar até lá, deve-se atravessar o Parque 
Florestal; o caminho de volta é realizado pela praia. 

Preço: USD60 (dólares americanos) p/pessoa* Inclui: Cavalo, sela, alforjes, guia experiente 
durante toda a cavalgada (bilíngue: Espanhol e Inglês), observação da vida selvagem marinha e 
aves do banhado. Não inclui: artigos de uso pessoal, seguro médico, gorjetas, extras. 

Saídas às 9 da manhã e às 15:30 hs 

  

4: Cavalgada de Buena Vista (ver itinerário): 

Cavalgada curta por praia e dunas.  

Duração do passeio: Half day (metade do dia, 1,5 horas aprox) 

 Trata-se de nossa cavalgada com duração de meio dia mais curta. Um passeio ao Cerro de la 
Buena Vista (dentro do Parque Nacional de Cabo Polonio), onde se pode avistar tanto Barra de 
Valizas quanto Cabo Polonio. O passeio é realizado pela praia e área de dunas. 

Preço: USD60 (Dólares americanos) p/pessoa* Inclui: Cavalo, sela, alforjes, guia experiente 
durante toda a cavalgada (bilíngue: Espanhol e Inglês), observação da vida selvagem. Não 
inclui: artigos de uso pessoal, seguro médico, gorjetas, extras. 

Saídas às 9 da manhã e às 15:30 hs 

 

  

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-de-la-laguna/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-del-buena-vista/
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Cavalgadas TODOS OS FINS DE SEMANA DO ANO!!! 
 
Consulte também datas especiais para grupos, bem como seus PREÇOS ESPECIAIS. 
 
A partir de 1° de Dezembro estas quatro cavalgadas são realizadas TODOS OS DIAS.  
Deve-se reservar no mínimo com um dia de antecedência. Reservas até às 20 hs. 
 
Na web, é possível visualizar mais fotos das Cavalgadas e seus itinerários individuais 
estendidos: http://cabalgatasvaliceras.com.uy/pt-br/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/pt-br/
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CAVALGADAS COM DATA PROGRAMADA: 

5: Cavalgada da Lua Cheia (ver itinerário)  

Cavalgada noturna à luz da lua cheia. 

Trata-se de uma cavalgada que iniciamos ao 
entardecer, e continuamos até o nascer da Lua, 
realizando um passeio pelas colinas e praia. Uma 
experiência única que lhe fará sentir ao máximo seus 
sentidos enquanto cavalgamos ao longo da praia 
deserta, com a exclusiva iluminação vinda da Lua 
Cheia. E para encerrar: um delicioso jantar com nossos 
típicos frutos do mar. 

Duração: Metade do dia (Início à tarde e término após o 
jantar) 

Preço: USD80 (Dólares americanos)  p/pessoa  
Inclui: Cavalo, sela, alforjes, guia experiente durante 
toda a cavalgada (bilíngue: Espanhol e Inglês), 
observação da vida selvagem e um jantar* com típicos 
frutos do mar do local. Não inclui: artigos de uso 
pessoal, seguro médico, gorjetas, extras. 
(*mínimo 4 cavaleiros participantes) 
 
CALENDÁRIO 2016-2017: 

• NOVEMBRO: Sábado 12 de novembro de 2016 
• DEZEMBRO: Quarta-feira 14 de dezembro de 2016 
• JANEIRO: Sexta-feira 13 de janeiro de 2017 
• FEVREIRO: Sábado 11 de fevereiro de 2017 
• MARÇO: domingo, 12 março de 2017 
• ABRIL: Quarta-feira 12 de abril de 2017 
• MAIO: Quinta-feira 11 de maio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-de-la-luna-llena/
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Se estiver interessado em uma aventura mais longa, consulte nosso CALENDÁRIO DE 
CAVALGADAS DE LONGAS TRAVESSIAS (3, 5 e 7 dias de Cavalgadas): 
-Cavalgada Praia Sem Limites (2 a 5 dias de cavalgada; Modalidade Acampamento) 
-Cavalgada Rocha na Plenitude (7 dias de cavalgada intensa; Modalidade Pousada/Hotel) 
-Cavalgada a Rua du Butiá (5 dias de cavagada intensa; Modalidade Estancia e 
acampamento) 

 
ONDE ESTAMOS? (ver mapa) 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
 Dinheiro: $Uruguaios, $Argentinos, Dólares Americanos, Euros (ver cotação oficial 

Uruguai), a taxa de câmbio do dia de realização do pagamento. 
 

 Cartões de Crédito y 
PayPal:       

                    
 

RESERVAS: 
Para reservar seu lugar em qualquer uma de nossas cavalgadas, deve simplesmente: 
 CARTÃO DE CRÉDITO: Reserve nossa CAVALGADA direto sobre o nosso website 

 

 DINHEIRO: 

 

 Passo 1: Entre em contato conosco via e-mail (cabalgatasvaliceras@gmail.com) ou por 

telefone: +598 99 574 685 ou pessoalmente em nosso Centro de Informações e 

Reservas de Barra de Valizas, dentro do nosso horário de atendimento, para verificar 

disponibilidade para o dia, bem como a cavalgada selecionada. 

 

 Passo 2: Efetue um depósito de ao menos USD30 por pessoa para qualquer cavalgada 

selecionada. Pode ser realizado: Pessoalmente em nosso Centro de Informações e 

Reservas de Barra de Valizas, dentro do nosso horário de atendimento (única maneira 

de realizar o pagamento total com cartão de crédito); ou mediante Depósito Bancário 

(BROU) CA em US$ n° 179-0775 924, Name of Bank: Banco de la República Oriental del 

Uruguay, Bank Code: BROUUYMM, Bank adress: Agency 19 de junio, 18 de julio and 

Minas. City and country: Montevideo, Uruguay 

 

 Passo 3: Logo que recebermos o depósito, entraremos em contato para lhe enviar a 

confirmação, bem como o Formulário de Informação Pessoal e Médica e as 

Recomendações para a Cavalgada que faremos juntos. 

 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/cabalgata/cabalgata-playa-sin-limites/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/pt-br/cabalgata/cavalgada-rocha-na-plenitude/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/contacto/
http://brou.com.uy/web/guest/home
http://brou.com.uy/web/guest/home
http://www.cabalgatasvaliceras.com.uy/
mailto:cabalgatasvaliceras@gmail.com
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE CABALGATAS VALICERAS: 
 Para cancelar, deve se comunicar diretamente com Cabalgatas Valiceras. 

 Os cancelamentos realizados com uma antecedência de pelo menos 24 hs antes do 
início da cavalgada reservada, poderão ter suas datas alteradas sem o prejuízo de 
perder o valor do depósito. 

 Os cancelamentos realizados com uma antecedência inferior a 24 hs antes do início da 
cavalgada reservada, não poderão ter suas datas alteradas. 

 Sob nenhuma circunstância, será devolvido o depósito de reserva, exceto nos casos 
em que a empresa é obrigada a cancelar a atividade.  

 Nossas atividades são realizadas ao ar livre, desta maneira as condições 
meteorológicas podem limitar a realização das mesmas. A empresa se reserva o 
direito de realizar alterações nos programas que podem ser feitos sem aviso prévio 
aos participantes, sendo inteiramente a critério da mesma. 

NOSSA PRIORIDADE É A SEGURANÇA EM NOSSAS ATIVIDADES 
 

REGRAS e RECOMENDAÇÕES PARA A CAVALGADA (ver documento publicado 

em nossa página da web) 
 

 
 

ESPERAMOS VOCÊ! 

UMA AVENTURA SEGURA E DIVERTIDA, UMA EXPERIÊNCIA A SER REPETIDA. 
 

 

PROJETO APOIADO POR: 

 

http://cabalgatasvaliceras.com.uy/reglas-de-la-cabalgata/
http://cabalgatasvaliceras.com.uy/reglas-de-la-cabalgata/

