
 

 

 
 
BONITO 
Roteiro de viagem. 
 
1º DIA – 18/01/2022 – Origem / Bonito 
Saída com destino à Bonito. Pernoite em trânsito.  
 
2º DIA – 19/01/2022  – Bonito- MS 
Chegada diretamente ao hotel selecionado.  A tarde, em horário combinado, passeio Flutuação no Aquário 
Natural. Noite livre ou a combinar com o grupo. 1º pernoite. 
 
3º DIA – 20/01/2022 – Bonito-MS 
Após café da manhã, e de acordo com o horário de agendamento do passeio, conheceremos a Gruta de São 
Miguel. A Gruta de São Miguel é uma cavidade seca, o visitante tem o diferencial de caminhar ao lado das 
formações de espeleotemas, como: estalactites, estalagmites, travertinos, esculpidos pela natureza durante 
milhões de anos. E assim aproveitar ao máximo esse contato íntimo com verdadeiras obras de arte da natureza. 
Parada para almoço. Após 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 sem enrolam em troncos de árvores. Obs: levar roupa de banho por baixo, roupa para trocar e 
toalha. Distancia 12km do centro. Visitaremos também neste dia a Ilha do Padre. Ao anoitecer voltaremos ao 
hotel. Noite livre ou a combinar. 2º pernoite.   
 
4º DIA – 21/01/2022  – Bonito-MS 
Passeio na Estância Mimosa, após passeio retorno ao hotel e livre. A tarde poderá ser feito passeios opcionais 
(não incluídos no pacote) ou aproveitar a infraestrutura do hotel. Noite livre ou a combinar com o grupo. 3º 
pernoite. 
 
5º DIA – 22/01/2022  – Bonito-MS 
Após café da manhã, em horário combinado, viagem de retorno. Pernoite em trânsito. Chegada no dia 
seguinte.  
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em ônibus leito total, double decker, equipado com: tv’s, vídeo, DVD, som ambiente, frigobar, ar 
condicionado, calefação e toalete; 
- Serviço de bordo com: água mineral, chimarrão, balas, lanche (na ida) e refrigerante; 
- 03 diárias com café da manhã em hotel categoria turística;  
- Ingressos, para passeio de bote no Rio Formoso e Gruta de São Miguel (almoço não incluído); 
- Ingresso para passeio de Flutuação Aquário Natural com almoço; 
- Ingresso para a Estância Mimosa; 
 
Observação: O roteiro poderá ser alterado para melhor aproveitamento dos passeios, sem prévio aviso.      

 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/TRIPLO R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais). 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais). 
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
A vista: 5% de desconto. 
Prazo: até 10x com cheque (mediante consulta) ou cartão. 
 
 


