
 
 

 

Roteiro de Viagem 
PANTANAL E BONITO 
 
1º DIA – 04/02/2020– Cidade de Origem / Bonito 
Saída a partir das 10hs (verificar cidade de embarque) com destino a Bonito. Pernoite em trânsito.  
 
2º DIA – 05/02/2020 - Fazenda São Francisco – Miranda MS 
Neste dia, visita  Fazenda São Francisco. Parada para café da manhã (não incluído).  Já na fazenda São Francisco 
iniciaremos nosso passeio com um lindo Safári Fotográfico, após continuamos na Chalana Pantaneira com pescaria 
de Piranhas, observação de animais, e claro delicioso almoço Pantaneiro (incluído). Ao anoitecer viagem a Bonito e 
checkinn no hotel. Noite livre ou a combinar. 1º pernoite. 
 
3º DIA – 06/02/2020 - Fazenda Estância Mimosa – Bonito MS 
Após café da manhã, em horário combinado, saída para a Fazenda Estância Mimosa para iniciarmos nosso passeio. 
Uma caminha de 2.800 m, com 9 cachoeiras para banho e 4 mirantes, aonde poderemos contemplar a linda Serra 
da Bodoquena. Final da caminha delicioso almoço típico da região (incluído sem bebidas). Após o passeio, retorno 
ao hotel, tempo livre para um passeio pelo centrinho da cidade. Sugerimos provarem um delicioso sorvete de 
Guavira, fruta local, ou então comer um delicioso doce feito da casca da árvore do Jaracatiá. No centro também 
poderá se visitar o Aquário de Bonito. Noite livre. 2º pernoite. 
 
4º DIA – 07/02/2020 - Gruta do Lago Azul e Bote – Bonito MS. 
Após café da manhã, conheceremos a Gruta do Lago Azul. Uma descida de 340m depara-se com um lago de águas 
intensamente azuladas cuja profundidade é de 46m e 120m de largura. Os raios solares infiltram-se no lago, 
originando um espetáculo de rara beleza. Distancia 20km do centro da cidade. Após o passeio da Gruta do Lago 
Azul. Faremos também um incrível passeio de bote no Rio Formoso. O passeio é feito em botes de borracha, com 
capacidade para até 14 pessoas em um percurso de 6km passando por 3 cachoeiras. Nas margens do rio podem 
avistar-se macacos, pássaros e até sucuris, que, principalmente no inverno, saem das águas e se enrolam em 
troncos de árvores. Obs: levar roupa de banho por baixo, roupa para trocar e toalha. Após o bote tempo para 
aproveitar a infraestrutura do parque. Final do dia retorno ao hotel. Noite livre ou a combinar. 3º pernoite. 
 
5º DIA – 08/02/2020 - Flutuação Na Nascente Azul - Bonito-MS 
Dia programado para Passeio de Flutuação naNascente Azul com almoço incluído. Noite livre. 4º pernoite. 
 
6º DIA – 09/02/2020 - Bonito-MS /Cidade de origem. 
Após café da manhã, em horário combinado, viagem de retorno. Pernoite em trânsito. Chegada prevista para a 
madrugada (conforme cidade de embarque). 
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em ônibus leito total; 
- Passeio a Fazenda São Francisco incluído almoço. 
- Passeio a Estância Mimosa incluído almoço. 
- Passeio de bote no Rio Formoso e Gruta do Lago Azul (almoço não incluído). 
- Passeio de Flutuação Nascente Azul incluído almoço. 
- Serviço de bordo com: água mineral, chimarrão, balas, lanche (na ida) e refrigerante. 
- 04 Diárias com café da manhã em hotel categoria turística. 
 
 
 



 
 

VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/TRIPLO R$ 2.990,00 (dois novecentos e noventa reais) por pessoa. 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL R$ 3590,00 (três mil quinhentos e noventa reais).  
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
A vista: 5% de desconto. 
Prazo: até 10x com cheque (mediante consulta) ou cartão. 
**Entre em contato com seu Agente de Turismo para verificar as cidades de embarque. 
 


