
 
PACOTE BLOQUEIO – BONITO E PANTANAL 

 
Período da viagem: de 12 a 19 de MAIO de 2022 

 
Em busca de experiências únicas na sua vida? Então venha conosco na Expedição Bonito e 
Pantanal que vou te apresentar o roteiro mais completo que você já viu para conhecer essa 

dobradinha perfeita. É uma viagem para quem é apaixonado por vida selvagem, rios de águas 
cristalinas, cachoeiras de todos os tamanhos e natureza exuberante. Perfeito quem gosta de 

ecoturismo, aventura, pessoas, culturas e lugares especiais, com conforto e segurança. Vamos 
desbravar cada cantinho especial de Bonito e Pantanal, e viver experiências inesquecíveis 

que só esse bioma brasileiro pode proporcionar. Nessa viagem você conhecerá diversos 
destinos no Mato Grosso do Sul com todo o conforto e segurança, em veículos, experiências, 

restaurantes, todo com muitas amizades e simpatia local! Vamos? 
 

PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea LATAM Porto Alegre / Campo Grande / Porto Alegre c/ 1 mala 23kg; 
 Traslado privativo Campo Grande / Bonito / Fazenda Pantanal /Campo Grande; 

 04 noites de hospedagem com café da manhã de 12 a 16 de MAIO; 
 02 dias de passeios completos em Bonito com traslado e ingressos; 

 02 almoços em Bonito; 
 03 noites de hospedagem com pensão completa em fazenda no PANTANAL; 
 Seguro viagem nacional com cobertura de R$ 18 mil para menores de 64 anos; 

 Assistência de nosso operador local. 
 

ITINERARIO AEREO: 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

3163 12 Mai 07:00 12 Mai 08:30 POA - PORTO ALEGRE CGH - SAO PAULO 

 

3138 12 Mai 10:50 12 Mai 11:35 CGH - SAO PAULO CGR - CAMPO GRANDE 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino      

 

3851 19 Mai12:05 19 Mai 14:45 CGR - CAMPO GRANDE CGH - SAO PAULO      

 

3055 19 Mai 15:45 19 Mai17:20 CGH - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE      

 
 
 
 
 



 
ITINERARIO DIA A DIA: 

Dia 12/05/2022 – Em horário programado nos encontraremos no aeroporto Salgado Filho para 
embarque para Campo Grande. Chegada à capital mato-grossense e traslado privativo para 
Bonito. Chegada e hospedagem. Resto do dia livre. 
 
Dia 13/05/2022 – Café da manhã. Em horário combinado passeio a Gruta do Lago Azul e Gruta 
de São Miguel e o passeio de Rio Sucuri Flutuação com almoço e equipamentos. Retorno ao 
hotel no final da tarde.  
 
Dia 14/05/2022 – Café da manhã; hoje visitaremos a Estância Mimosa trilha com almoço e 
lanche. Pela tarde Bote no Rio Formoso c/ ilha do padre. Retorno ao hotel no final da tarde.  
 
Dia 15/05/2022 – Café da manhã. Dia livre para passeios.  
 
Dia 16/05/2022 – Café da manhã. Em horário combinado traslado privativo de hotel em Bonito 
para Fazenda no Pantanal. Situada 162 km de Bonito, a Fazenda San Francisco oferece 
diversos passeios, os quais são: Safári fotográfico em carro aberto, Passeio de Chalana no 
Corixo São Domingos, Focagem Noturna de Animais Silvestres, Cavalgada, Canoagem no 
Corixo São Domingos, Turismo Técnico, Churrasco no Morro do Corixo, tirar leite da vaca, 
Caminhada interpretativa na Trilha da Vazante com Observatório, Pescaria - Tapera da Juma e 
Rancho do Pescador.  
 
Dia 17/05/2022 – Café da manhã; Hospedagem com café, almoço e jantar. Atividades 
regulares de acordo com a programação da fazenda; 
 
Dia 18/05/2022 - Café da manhã; Hospedagem com café, almoço e jantar. Atividades regulares 
de acordo com a programação da fazenda; 
 
Dia 19/05/2022 – Café da manhã. Em horário combinado traslado para Aeroporto de Campo 
Grande para embarque para Porto Alegre. Fim dos serviços. 

 
VALORES POR PESSOA: 

 

HOTÉIS 
VALOR EM 
INDIVIDUAL 

VALOR EM 
DUPLO 

VALOR EM 
TRIPLO 

HOTEL MARRUA 4* 
https://www.marruahotel.com.br 

 
FAZENDA SAN FRANCISCO 4* 
https://fazendasanfrancisco.tur.br 

 

R$ 7140.00 ou em 

12x de R$ 595.00 

 

 

R$ 4800.00 ou em 

12x de R$ 400.00 

 

 

R$ 4632.00 ou em 

12x de R$ 386.00 

 

Acrescentar R$ 71,08 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada 

IMPORTANTE 

**Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 
12hrs. 
**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. 


