S E R V I Ç O S P R I VAT I V O S

• PA N TA N A L & B O N I T O E S S E N C I A L •
7 dias | 6 noites
• MA R ÇO A DEZ EMBRO DE 2021 •
DIA 1
CAMPO GRANDE / PANTANAL
Nosso anfitrião estará no Aeroporto de Campo Grande para
lhe dar as boas vindas e acomodá-los em um veículo com
ar condicionado, saíremos imediatamente para o Pantanal
de Aquidauana ou Miranda conforme a opção de Pousada
escolhida. Chegada e acomodação. Jantar. Logo após tour
noturno conforme a programação da Pousada. Pernoite.
DIA 2
PANTANAL
Café da manhã, almoço e Jantar. Incluindo 02 passeios durante
o dia, conforme a programação da Pousada. Noite livre.
Pernoite.
DIA 3
PANTANAL
Café da manhã, almoço e Jantar. Incluindo 02 passeios durante
o dia, conforme a programação da Pousada. Noite livre.
Pernoite.
DIA 4
PANTANAL / BONITO
Café da manhã, logo após passeio conforme a programação
da Pousada. Almoço. A tarde saída para Bonito. Chegada e
acomodação no Hotel conforme a opção escolhida. Pernoite.
DIA 5
BONITO
Café da manhã, logo após visita a Gruta de São Miguel, uma
Gruta seca com formações geológicas variadas, a trilha de
acesso a gruta é por uma ponte pênsil de 180 metros de
extensão que oferece a oportunidade de caminhar por entre as
copas das árvores do cerrado. É um passeio de contemplação
com muitas informações sobre a geologia da região e a história
local. Retorno ao centro da cidade, livre para conhecer as lojas
de artesanatos e para almoçar num restaurante típico local
(opcional). No período da tarde passeio na Barra do Rio Sucuri,
o passeio é feito no mesmo Rio Sucuri, equipa no receptivo
e depois segue caminhando 400m até o local onde se inicia
o passeio, subindo o Rio de barco elétrico e conhecendo a
parte exterior do Rio Sucuri onde tem a água mais cristalina
da região. Esse passeio não conhece a nascente, mas após
subir 1.300 m contemplando a beleza do local chegará a uma
plataforma flutuante onde todos descerão do barco e voltarão
o mesmo trecho flutuando. Esse passeio utiliza o Rio Sucuri

para fazer a flutuação, mas também é contemplado pelo Rio
Formoso que é um dos principais rios de Bonito. Após o final
do passeio retornaremos a Bonito. Noite livre. Pernoite.
DIA 6
BONITO
Café da manhã no hotel. Dia livre para passeios opcionais,
que poderão ser Grutas, Cachoeiras, Bote no Rio Formoso,
Balneários e outros, terá a opção de escolher qual passeio mais
combina com você!
DIA 7
BONITO / AEROPORTO EM CAMPO GRANDE
Café da manhã, livre para passeios opcionais. Saída para
Campo Grande conforme o horário de embarque no
Aeroporto de Campo Grande, lembrando que são em torno
de 3h40m de viagem.
VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
PANTANAL • Pousada Aguapé (ou similar)
BONITO • Pousada Olho D’Agua (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

CHD

BAIXA

A partir de
R$ 4.935,00

A partir de
R$ 4.340,00

A partir de
R$ 2.026,00

CHD* - Crianças até 04 anos free e 05 a 11 anos valores no
mesmo apto com 02 adultos pagantes

VALOR POR PESSOA EM REAIS
(PARTE TERRESTRE - SERVIÇOS REGULARES)
PANTANAL • Fazenda San Francisco (ou similar)
BONITO • Hotel Marrua (ou similar)
TEMPORADA

DUPLO

TRIPLO

CHD

BAIXA

A partir de
R$ 5.026,00

A partir de
R$ 4.313,00

A partir de
R$ 2.240,00

CHD* - Crianças até 04 anos free e 05 a 11 anos valores no
mesmo apto com 02 adultos pagantes
• Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio, válidos até 10
de Dezembro de 2021, para baixa temporada.

(Compartilhado com outros clientes) com saída dos hotéis de Bonito
nos horários estabelecido nos vouchers locais, podendo ter atraso
de 15 a 30 minutos dependendo do local de hospedagem;
• Programação com outras Pousadas e Hoteis, roteiros de Cruzeiros,
Cavalgadas, Aventura, Mergulhos, Observação de Onças, Observação
de Pássaros, Técnico ou Científico e Incentivo sob consulta;
•

• Para documentacão, preços atualizados, condições de
cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio. Disponibilidade mediante ato da reserva.
•
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

• Alta temporada em Bonito – Feriados (Pacotes fechados
consultar valores) – 13 a 17/02 – 02 a 04/04 – 04 a 07/09 – 09
a 12/10 – 30/10 a 02/11 – 13 a 15/11
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Transporte privativo para todo o trajeto.
• 03 noites no Pantanal conforme opção de Pousada com pensão
completa, passeios no Pantanal: Safári Fotográfico, Caminhadas, Tour
Fluvial, Tour à cavalo e Focagem noturna.
• 03 noites em Bonito com café da manhã conforme a opção de Hotel.
• Passeios em Bonito: Gruta de São Miguel e Barra do Rio Sucuri com
acompanhamento de Guia local idioma português.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Passagens aéreas;
• Refeições não mencionadas como inclusas;
• Bebidas alcoólicas,
• Despesas de caráter pessoal
• Gorjetas
• Maleteiros
• Seguro Viagem
• Qualquer outro item que não esteja mencionado acima
FORMA DE PAGAMENTO
30% de entrada + 05x no cartão de crédito ou boleto bancário
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Os Hotéis no Pantanal incluem café da manhã, almoço e jantar
e passeios da programação e em Bonito somente Café da Manhã
• Todos os passeios poderão ser alterados ou substituídos de
acordo com as condições climáticas e também de acordo com a
programação local de cada Pousada.
• Em Bonito todos os passeios são agendados com antecedência
respeitando o limite ou capacidade de carga, pode-se sofrer
alterações nas datas e horários previstos principalmente no período
de Alta Temporada;
• No Pantanal cada Pousada tem uma programação própria e os
passeios são realizados conforme o ciclo das águas, portanto o day
by day dos passeios é meramente ilustrativo, o cliente receberá no
momento do check-in na Pousada a confirmação exata dos passeios;
• Serviços com acompanhamento de guia local idioma Português;
• As tarifas para crianças foram cotizadas compartilhando os
serviços em apto duplo com adultos;
• As tarifas foram cotizadas em apartamentos duplos e triplos;
• Alta temporada em Bonito – Feriados (Pacotes fechados consultar
valores) – 13 a 17/02 – 02 a 04/04 – 04 a 07/09 – 09 a 12/10 – 30/10
a 02/11 – 13 a 15/11
• Transfer Privativo (Veículo a disposição dos clientes) – De 01 a 02
pax em veiculo pequeno – 03 pax em Doblo – De 04 a 16 em Máster
• Transfer Regular Pantanal – São realizados em Vans de transporte
compartilhado, com saídas e retorno do Aeroporto de Campo
Grande.
• Transfer Regular Bonito – São realizados em Vans, Micro-Ônibus
ou Ônibus (Compartilhado com outros clientes). Horários fixos
conforme roteiros com saída e retorno do Aeroporto de Campo
Grande.
• Transfer Regular Passeios em Bonito – São realizados em Vans

