
R O T E I R O S    N A C I O N A I S

BONITO & PANTANAL SUL - 8 dias

1º Dia - Bonito
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Campo Grande. Chegada, recepção e traslado ao hotel ou pousada. No percurso do 
aeroporto ao hotel o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão e os passeios opcionais disponíveis. Hospedagem em apto. 
standard com banheiro privativo e regime de café da manhã.

2º Dia - Bonito
Café da manhã e saída, guiada, para visita à Gruta do Lago Azul localizada a cerca de 20 km da cidade. Depois de descida de 100 metros , depara-
se com um lago de águas intensamente azuladas. Não foi ainda identificado o motivo para tal coloração deste lago, acredita-se na existência de um 
rio subterrâneo que alimenta o lago (Neste passeio é proibido o acesso a crianças menores de 05 anos).Na parte da tarde. Saída para passeio em 
botes de borracha pelo rio Formoso. O passeio consiste em descida de 08 km até a Ilha do Padre. Onde teremos a oportunidade de passar por três 
cachoeiras e duas corredeiras (neste passeio orientamos para que levem roupas de banho , toalha e roupa para troca).

3º Dia - Bonito
Café da manhã no hotel ou pousada. Saída para visita ao Balneário Municipal, suas águas cristalinas permitem uma visão nítida de peixes das mais 
diversas cores e tamanhos variados , teremos tempo livre para nadar nas piscinas naturais (neste passeio orientamos para que levem roupas de 
banho , toalha e roupa para troca).Tarde livre para atividades independentes, Sugerimos Flutuação no Rio Sucuri, passeio que consiste em descer 
suave de correnteza por 2km pelo Rio Sucuri.

4º Dia - Bonito
Café da manhã no hotel ou pousada. SUGERIMOS passeio de trilhas e cachoeiras, para contemplação da fauna e flora local, com almoço típico.

5º Dia - Bonito / Pantanal Sul
Café da manhã no hotel ou pousada. Em horário apropriado traslado em carros com ar condicionado com destino ao Pantanal. Chegada, recepção e 
hospedagem nas pousadas pantaneiras. No percurso o guia irá informá-lo sobre os passeios incluídos na excursão. Hospedagem em apto. standard 
com banheiro privativo e regime de café da manhã.

6º Dia - Pantanal
Café da manhã em Pousada pantaneira. Saída para Safári fotográfico fluvial no Rio Miranda, na parte da tarde faremos Caminhada Ecológica 
através de trilhas para observação da flora e fauna pantaneira.

7º Dia - Pantanal
Café da manhã em pousada pantaneira. Saída para tour a cavalo. Este passeio é o momento de maior integração com a natureza onde se contempla 
os animais pantaneiros. Tarde Livre. À noite saída para focagem de jacarés e contemplação da flora noturna. 

8º Dia - Pantanal
Café da manhã na pousada pantaneira. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a sua cidade de origem. Chegada, 
desembarque e fim de nossos serviços.
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