
 
PACOTE BLOQUEIO - BONITO 

 
Período da viagem: de 27 a 31 de MAIO

 
Rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas. Fauna e flora exuberantes, com 
centenas de espécies de aves, mamíferos e répteis ocupando uma vegetação que mistura o 
Cerrado com a Mata Atlântica. Essas são algumas das atrações de Bonito, na região sudoeste 
de Mato Grosso do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande. 
O município conta com cerca de 40 atrativos, que possibilitam aos visitantes várias opções de 
atividades. Os interessados em contemplar as belezas da região podem, por exemplo, visitar 
as grutas e tomar banho em cachoeiras e rios de águas cristalinas. 

 
PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem aérea GOL Porto Alegre / Campo Grande / Porto Alegre com 01 mala de 

23kg 

 Traslado regular Campo Grande / Bonito / Campo Grande; 
 04 noites de hospedagem com café da manhã; 

 Seguro viagem nacional com cobertura de R$ 18 mil para menores de 75 anos; 
 Assistência de nosso operador local. 

 
ITINERARIO AEREO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cia  Voo  Saída  Chegada  Origem  Destino 

 

1935  27 Mai 06:40  27 Mai 08:20 POA ‐ PORTO ALEGRE  GRU ‐ SAO PAULO 

 

1494  27 Mai 09:40  27 Mai 10:35 GRU ‐ SAO PAULO  CGR ‐ CAMPO GRANDE 

Cia  Voo  Saída  Chegada  Origem  Destino 

 

1497  31 Mai 11:05  31 Mai 13:55 CGR ‐ CAMPO GRANDE  GRU ‐ SAO PAULO 

 

1236  31 Mai 15:45  31 Mai 17:30 GRU ‐ SAO PAULO  POA ‐ PORTO ALEGRE 



 
VALORES POR PESSOA: 

 

HOTEL 
VALOR EM 
INDIVIDUAL 

VALOR EM DUPLO 
VALOR EM 

TRIPLO 

HOTEL CALLIANDRA 
www.calliandra.com.br  

R$ 1.440,00 ou  

12x de R$ 120.00 

R$ 1.188,00 ou  

12x de R$ 99.00 

R$ 1.188,00 ou  

12x de R$ 99.00 

 
HOTEL POUSADA AROZONA  

https://hotelpousadaarizona.com.br  

R$ 1.992,00 ou  

12x de R$ 166.00 

R$ 1.860,00 ou  

12x de R$ 155.00 

R$ 1.620,00 ou  

12x de R$ 135.00 

 
HOTEL ZAGAIA ECO RESORT  

www.zagaia.com.br  

R$ 2.976,00 ou  

12x de R$ 248.00 

R$ 1.932,00 ou  

12x de R$ 161.00 

R$ 1.752,00 ou  

12x de R$ 146.00 

Acrescentar R$ 60,00 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada 

PASSEIOS OPCIONAIS: 

GRUTA DO LAGO AZUL 

Considerada o cartão postal da cidade de Bonito a Gruta 
do Lago Azul é um passeio contemplativo e histórico que 
tem início com uma caminhada de aprox. 300m até a 
entrada da caverna, onde já se pode ter uma idéia de sua 
beleza. Descendo aprox. 200m por uma escadaria cavada 
na terra, avista-se um lago que encanta pelas águas de 
tom intensamente azuladas e belíssimos espeleotemas de 
milhares de anos. O receptivo oferece bar e restaurante, 
sanitários e loja de souvenires. Os equipamentos 
necessários estão inclusos. O passeio dura em média 
1h40m. 
 Valor por pessoa: R$ 155.00 

GRUTAS DE SÃO MIGUEL

Localizada no Parque Ecológico Vale Anhumas, o passeio 
inicia com um vídeo de apresentação das Grutas de São 
Miguel, segue com uma emocionante caminhada pela 
copa das árvores do cerrado através de uma ponte pênsil 
de aprox. 200m e continua por mais 150m de trilha até 
chegar à entrada de uma das cavidades mais antigas 
deste planeta. Uma gruta seca com formações geológicas 
variadas, onde a natureza intocável mostra seus corais e 
ninhos de calcário. O receptivo bar e loja de souvenires. 
Os equipamentos necessários estão inclusos. O passeio 
dura em média 1h. 

 
Valor por adulto: R$ 135,00 
Valor para criança: R$ 82,00 

 



 

 FLUTUAÇÃO RIO DA PRATA 

O passeio tem início com uma caminhada de aprox. 50 
min. por uma trilha interpretativa através de uma linda e 
preservada floresta com rica flora. Ao mergulhar na 
nascente do Rio Olho D´água, um novo mundo estará 
diante de seus olhos. Você flutuará tranquilamente em um 
imenso aquário de águas cristalinas por aprox. 2.200m. A 
curiosa sensação que se tem é de estar voando em meio 
a animais e plantas subaquáticas. A sede possui bar e 
restaurante, sanitários, redário e loja de souvenires. Os 
equipamentos para flutuação estão inclusos no valor, mas 
não possui nenhuma refeição inclusa. O passeio dura em 
média 4h. 
Valor por pessoa: R$ 405,00 

 FLUTUAÇÃO NO RIO SUCURI 

Situado na Fazenda São Geraldo, o Rio Sucuri, 
considerado um dos rios de águas mais cristalinas no 
mundo oferece o passeio de flutuação. A flutuação de 
aprox. 1800m nas águas cristalinas do Rio Sucuri, permite 
ao visitante apreciar a beleza da flora subaquática e a 
interação com diversos cardumes de peixes. A fazenda 
tem um belo receptivo, com piscina, redário, bar e 
restaurante, sanitários (adaptados p/ cadeirantes), 
armários guarda-volumes e loja de souvenires. Os 
equipamentos para flutuação estão inclusos no valor, mas 
não possui nenhuma refeição inclusa. O passeio dura em 
média meio período. 
 Valor por adulto: R$ 316,00 
 Valor para criança: R$ 304,00 

FLUTUAÇÃO NO AQUARIO NATURAL (BAIA BONITA) 

Situado na Reserva Ecológica Baía Bonita, o passeio tem 
início com uma caminhada de aprox. 15 min. por uma 
trilha na mata ciliar, que leva até a nascente do Rio Baía 
Bonita, onde é realizada a flutuação de aprox. 900m rio 
abaixo. O visitante flutua na companhia de peixes e 
aprecia uma rica vegetação subaquática, que dá a 
sensação de estar num verdadeiro aquário. Todo o 
percurso tem o acompanhamento do barco de apoio. O 
Rio Baía Bonita deságua no Rio Formoso, o maior da 
região e o divertimento na carretilha é garantido. Para 
enriquecer ainda mais o passeio, existe a opção de 
conhecer a Trilha dos Animais, observando variedades de 
animais da região, Pantanal e Cerrado através de 
mirantes e passarelas por aprox. 2.000m. O receptivo 
conta com piscina, hidromassagem aquecida, bar e 
restaurante, sanitários, vestiários, armários guarda-

volumes, almofadário, museu e centro de pesquisas. Os equipamentos para flutuação (roupa de neoprene, 
papete, colete salva-vidas, máscara e snorkel) estão inclusos no valor. 
Valor por adulto: R$ 316,00 
Valor por criança: R$ 195,00



 

FLUTUAÇÃO FORMOSO – PRAIA DA FIGUEIRA

O passeio é iniciando por uma pequena trilha de 
aproximadamente 200 metros, onde se pode observar 
algumas espécies de animais e árvores da região, no final 
desta trilha em um deck submerso é feito um treinamento 
e adaptação com todo equipamento. O percurso é de 
1500 metros de rio, a flutuação é feita com um guia de 
turismo que vai na água, e um monitor que vai dando 
apoio em um barco durante todo o percurso, para aqueles 
que optarem em fazer o passeio no barco também pode 
ser feito, dando assim a opção de crianças pequenas e 
pessoas com dificuldades realizarem todo o passeio.  
Valor por adulto: R$ 282,00 
Valor por criança: R$ 264,00 

IMPORTANTE 

* Crianças até 04 anos não pagam serviço de traslados desde que levados no colo do pais; 

  Crianças até 04 anos cortesia na hospedagem acompanhada dos pais; 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 

11hrs. 

*** Valores em reais e por pessoa. 

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x na entrada (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x na entrada (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 RG em excelente estado de conservação com menos de 10 anos de emissão.  

 Se sugere estar vacinado contra febre amarela. 


