
 

 

Roteiro de Viagem 
BONITO INCRÍVEL 
 
1º DIA – 02/02/2021 – CIDADE DE ORIGEM / BONITO 
Saída com destino a Bonito. Pernoite em trânsito.  
 
2º DIA – 03/02/2021 – BONITO / BOTE – BONITO MS 
Chegada prevista ao final da manhã. Almoço. Em horário combinado faremos 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. 1º pernoite.  
 
3º DIA – 04/02/2021 – PARQUE SERRA DA BODOQUENA – BONITO MS 
Após café da manhã, em horário combinado, saída para o Parque da Bodoquena para iniciarmos nosso passeio. Uma 
caminha de 2.500 m, com 8 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 – 05/02/2021 - FLUTUAÇÃO AQUÁRIO NATURAL - – BONITO MS 
Dia programado para Passeio de Flutuação Aquário Natural com almoço incluído. Noite livre. 3º pernoite. 
 
5º DIA – 06/02/2021 – BONITO - MS /CIDADE DE ORIGEM. 
Após café da manhã, em horário combinado, viagem de retorno. Pernoite em trânsito. Chegada prevista para 07/02. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em ônibus leito total; 
- Passeio a Parque da Bodoquena com almoço. 
- Passeio de bote no Rio Formoso. 
- Passeio de Flutuação com almoço. 
- Serviço de bordo com: água mineral, chimarrão, balas, lanche (na ida) e refrigerante. 
- 03 Diárias com café da manhã em hotel categoria turística. 
 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/TRIPLO à vista R$ 1.990,00, a prazo R$ 2.090,00. 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL R$ 2.790,00. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
Prazo: até 10x com cheque (mediante consulta) ou cartão. 
 


