EXCURSÃO
“O PARAÍSO DA
BELEZA”
(Bonito e Campo Grande – MS)
DE 20 A 25/10/2021 (6 dias)

Roteiro da Viagem
1º Dia: 20/OUT/2021 (Quarta-feira) – SÃO LUÍS / CAMPO GRANDE
/ BONITO
Comparecimento ao aeroporto do Tirirical entre 15h30/16h para
embarque às 17h35 em voo da GOL nº 1735 com destino a Brasília.
Chegada em Brasília prevista para às 20h e reembarque às 21h15 em
voo da GOL nº 1848 com destino a Campo Grande. Chegada prevista
em Campo Grande às 22h. Traslado de Campo Grande para Bonito
(298 km – 4h30). Chegada em Bonito prevista para às 3h e
acomodação no Marruá Hotel (Rua Joana Sorta, 1.173 – Formoso –
Tel.: 0xx-67-3255-6262).
2º Dia: 21/OUT/2021 (Quinta-feira) – BONITO
Após café da manhã saída para passeio Cachoeiras do Rio do Peixe
com almoço (trilhas e banho de cachoeira) (incluso no pacote).
Retorno a pousada no final da tarde. Noite livre. CAFÉ DA MANHÃ E
ALMOÇO INCLUSOS.
3º Dia: 22/OUT/2021 (Sexta-feira) – BONITO
Após café da manhã saída para passeio Balneário Porto da Ilha
(entradas inclusas) com passeio de bote pelo rio Formoso (incluso).
Descida no Rio Formoso em botes infláveis com capacidade de até 12
pessoas por bote. O trajeto de 6 km passa por 3 cachoeiras e 2
corredeiras. Ao final do passeio tempo livre no balneário para desfrutar
do local e almoço (NÃO INCLUSO). Retorno a pousada a tarde. Noite
livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.
4º Dia: 23/OUT/2021 (Sábado) – BONITO
Após café da manhã saída para passeio Rio Sucuri com flutuação
(incluso). Passeio de Flutuação no Rio Sucuri é um passeio feito na

nascente do rio e é realizado à 1.500m de distância da sede do
receptivo da fazenda até o ponto onde começa a trilha interpretativa;
durante a caminhada de 400m pela mata, se observarão as principais
nascentes que levam ao deque principal onde se inicia a flutuação por
cerca de 1.800m. O visitante terá a oportunidade de avistar alguns
peixes, animais e muita vegetação subaquática. A descida pelo rio,
pode ser feita também em cima do barco de apoio onde estará o guia
local, que estará acompanhando todo o percurso. Ao final da flutuação,
o Rio Sucuri se encontra com o Rio Formoso e é aí onde os visitantes
voltam para a sede da fazenda. Retorno a pousada após almoço (NÃO
INCLUSO). Noite livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.
5º Dia: 24/OUT/2021 (Domingo) – BONITO
Dia livre para atividades extras (gruta azul, buraco das araras, etc.).
Noite livre. CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.
6º Dia: 25/OUT/2021 (Segunda-feira) – BONITO / CAMPO GRANDE
/ SÃO LUÍS
Saída de Bonito as 3h30 para aeroporto de Campo Grande (298 km –
4h30) para embarque às 10h05 em voo da GOL nº 1497 com destino
a São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Chegada prevista em Guarulhos
às 12h50 e reembarque às 13h25 em voo da GOL nº 1764 com destino
a São Luís. Chegada em São Luís prevista para as 16h50. Fim de
nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Informações Importantes
ESTE PROGRAMA INCLUI:
 Transporte terrestre, conforme programação;
 Hospedagem com café da manhã em Bonito (5 diárias) em
apartamentos duplos;
 1 Refeição (almoço);
 Passeio Balneário Porto da Ilha com passeio de bote pelo rio
Formoso;
 Passeio Cachoeiras do Rio do Peixe;
 Passeio Rio Sucuri com flutuação;
 Guia acompanhante durante todo o percurso;
 Guias locais para passeios;
 Livreto com informações, camiseta e BRINDE Destinos;
 Seguro de viagem.
ESTE PROGRAMA NÃO INCLUI:
 Passagens aéreas SLZ/CAMPO GRANDE/SLZ;

 Refeições não descritas como inclusas;
 Extras de caráter pessoal (bebidas, frigobar, gorjetas, etc.);
 Qualquer serviço não mencionado em “Este Programa Inclui”.
VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO:
PARTE TERRESTRE (PREÇOS POR PESSOA):
Pagamento
Apart. Duplos
Entrada
400,00
6x
400,00
Total
2.800,00
* Pagamento a vista:
R$ 2.700,00
PARTE AÉREA (PREÇOS POR PESSOA):
* Sob consulta.
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