
PACOTE – BONITO 
PERÍODO 04 DE OUTUBRO A 08 DE OUTUBRO 2014 

(RESEVAS SOMENTE ATÉ 30 DE JULHO 2014) 

Pacote será disponibilizado com número mínimo de participantes, não havendo 
interesse de uma quantidade mínima não será disponibilizado o passeio. 

VAGAS LIMITADAS  

- 5 (CINCO) DIAS – 4 (QUATRO) NOITES – 04 (QUATRO) DIÁRIAS; 
- HOSPEDAGEM: HOTEL MARROÁ – Bonito – MS (com Café); 
- Passeios nos dias 05, 06 e 07 de outubro – conforme programação; 
- Transporte: Campo Grande – Bonito – Campo Grande; Passeios 

PROGRAMAÇÃO DO PACOTE  

Dia 1: Campo Grande - Bonito  
Assistência e receptivo no aeroporto de Campo Grand e, transfer em van regular compartilhada ou 
carro privativo (preço no final) até a cidade de Bo nito. Horário da Saída de Campo Grande será 
após todos os participantes do grupo chegarem ao ae roporto da capital. Chegada no hotel 
MARRUÁ. Pernoite. – Obs.: os que chegarem mais cedo terão que aguardar os demais.  

Dia 2: Bonito  - PASSEIOS 
Obs.: Todos os passeios descritos abaixo serão real izados, sendo organizados e agendados pela 
Agência Operadora em Bonito (Igarapé Tour), com tem po hábil para o melhor aproveitamento dos 
passeios, sendo possível alteração nos dias e horár ios ou por passeio similar, se algum dos 
passeios aqui listados não puder ser agendado. 

Almoço DESTE DIA, no intervalo, na cidade, NÃO INCLUIDO NO VALOR : 

- Gruta do Lago Azul ou Gruta São Miguel : 

Gruta do Lago Azul 

Após percorrer uma trilha conhecendo diversos espeleotemas, através de mais de 600 
degraus irregulares entre descida e subida, pode-se visualizar o famoso lago de águas 
azuis e com mais de 80 m de profundidade. Descida e subida através de 600 degraus 
escorregadios esculpidos na rocha frágil, não recomendado para gestantes e cardíacos. 
Por sua beleza e fragilidade, a área da gruta foi transformada em Monumento Natural, 
garantindo sua preservação. 

Distância: 20 km. Duração: Meio Período 



OU 

- Grutas de São Miguel: Localizada no Parque Ecológico Vale Anhumas, com a 
emocionante caminhada sob uma trilha suspensa de 180m na altura da copa das árvores 
até chegar à entrada de uma das cavidades mais antigas deste planeta. Uma gruta com 
diversas formações calcárias onde a natureza intocável mostra seus corais e ninhos de 
calcário. Receptivo com mirante e bar. Distância: 18 Km. Duração: Meio Período 

Almoço DESTE DIA, no intervalo, na cidade, NÃO INCLUIDO NO VALOR : 

- Bote no Rio Formoso:  

Passeio em botes de borracha num percurso de 6 Km por um dos principais rios da 
região, o Formoso. Durante o passeio, os botes passam por três cachoeiras e duas 
corredeiras. Podem-se avistar diversos pássaros e animais na margem do rio. Ideal para 
todas as idades 

Distância: 12 Km. Duração: Meio Período.   

 

Dia 3: Bonito - PASSEIOS  

 - Rio da Prata + Buraco das Araras  ou Rio Sucuri + Praia da Figueira..  

Rio da Prata : A mata ciliar do Rio da Prata está à sua espera para uma caminhada 
cheia de aventura, onde se podem observar animais silvestres e árvores centenárias. A 
partir da nascente, você flutuará num imenso aquário de águas cristalinas, e se deslocará 
tranquilamente em meio a dezenas de espécies de peixes. Inclui: Máscaras, snorkel, 
roupa e bota de neoprene e almoço típico sul-mato-grossense, servido na sede da 
fazenda. Aproveite para relaxar em um confortável redário. 

Distância: 50 Km. Duração: dia todo com almoço 

- Buraco das Araras: Em meio ao cerrado uma enorme cratera totalmente em arenito 
com sua beleza e exuberância, lugar onde diversos pássaros, principalmente as “Araras 
Vermelhas” adotaram como habitat natural. O nome Buraco das Araras surgiu em razão 
do grande número de araras que habitam o local e fazem verdadeiros espetáculos. Em 
seu interior fauna e flora bem particulares, com seu ecossistema próprio e um grande 
lago habitado por jacarés da espécie papo amarelo. O passeio é uma boa opção, antes ou 
depois para quem faz o passeio Rio da Prata. 

Distância: 55 km. Duração: Meio Período. 

OU 

 



- Rio Sucuri: Caminhe em uma agradável e leve trilha pela mata ciliar do Rio Sucuri, 
onde conhecerá várias nascentes, surpreenda-se com o mirante azul, em seguida dará 
inicio a flutuação deixando a leve correnteza do Rio Sucuri te levar, e tenha a sensação 
de estar dentro de um aquário, onde os peixes, o volume e a transparência deste rio 
tornam seu passeio inesquecível. Inclui: Máscaras, snorkel, roupa de neoprene, calçado 
apropriado e almoço. Distância: 19 Km. Duração: Meio Período 

- Praia da Figueira 

Praia de areia branca margeando uma lagoa de 60 mil M2 com águas cristalinas e 
muitos peixes,a  Praia da figueira é o passeio ideal para família e amigos de todas as 
idades. Tranquilidade e aventura em um só lugar,.a praia conta com uma das maiores 
e mais alta tirolesa de Bonito, caiaque, stand up board, Slack line, pedalinho, 
quadriciclo UTV de 160 cc e flutuação no principal rio de Bonito, o Rio formoso. 
(passeios são opcionais)  

Localizada a 16 km do centro de Bonito - MS 

 

Dia 4: Bonito – PASSEIOS 

 

- Boca da Onça: O passeio é composto de uma caminhada por trilha pela mata 
preservada, passando por cachoeiras cristalinas, pelo cênico Rio Salobra, por pontos de 
banhos em piscinas naturais e pela mais alta cachoeira do Estado: a Cachoeira Boca da 
Onça, com 156 metros de altura. E do mirante do Rapel Boca da Onça poderá avistar o 
Vale do Rio Salobra a 180 metros de altura. Após o passeio é servido o almoço. O 
receptivo oferece duas piscinas de água corrente com peixes típicos da região que 
nadam junto com o visitante, relaxante hidromassagem e ducha natural. 

Almoço incluído. 

 

Dia 5: Bonito- Campo Grande  

Transfer de retorno para Campo Grande em van regula r compartilhada ou carro privativo (preço no 
final), em tempo para o credenciamento do CONOJAF. Horário da Saída de Bonito às 07:30 hs ou 
10:30 hs, com embarque no Hotel E DESEMBARQUE no Hotel G ran Park. (para todos, inclusive os 
que estejam hospedados em outro hotel) 

Muito Importante: os passeios acima mencionados que existe 

uma opção ou outra, ler com atenção e escolher qual gostaria de adquirir, 

pois quando não houver vagas em um significa que será em outro , evitando 

assim transtornos.   



 

VALOR DO PACOTE – POR PESSOA: 

 
Quarto Tríplo: R$ 1.800,00  
Equivale a R$ 450,00 a diária POR PESSOA; 
 
Quarto duplo: R$ 2.000,00 
Equivale a R$ 500,00 a diária POR PESSOA; 
 
Quarto simples: R$ 2.500,00  
Equivale a R$ 625,00 a diária POR PESSOA; 

FORMA DE PAGAMENTO 

SOMENTE POR DEPÓSITO BANCÁRIO 

(os dados para depósito serão informados após o pedido de reserva) 

CONDIÇÕES 

40% entrada 
na reserva (até 

dia 30 de 
julho) 

30% até 30 de 
agosto 

30% até 30 de 
setembro TOTAL 

Quarto Triplo R$ 720,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 1.800,00 
Quarto Duplo R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 2.000,00 

Quarto SINGLE R$ 1.000,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 2.500,00 
Criança (0 – 5) GRÁTIS 
Criança (6-11) 75% DO VALOR ESCOLHIDO ACIMA 

Cancelamentos :  �  Em caso de cancelamento em até 30 dias antes do check-in, não haverá 
devolução das parcelas. �  Será cobrado No-Show integral do pacote em caso de não 
comparecimento na data reservada. � Caso haja desistência de qualquer um dos passeios 
em Bonito – MS, não haverá devolução ou abatimento. 

 

OBSERVAÇÕES 

Obs.: Crianças (0 – 5) anos são consideradas FREE, não pagam nada do pacote (apenas transporte, 
pois é obrigatório o assento p/mesma). Crianças (6 – 11) anos são consideradas CHD, e pagam 75% 
do valor total do pacote de adulto, de acordo com tipo de acomodação no hotel. 
*Caso o hotel/pousada escolhido não confirme a vaga por algum motivo de força maior, nós o 
substituiremos por outro hotel/pousada similar (preço). 
  
Incluso no Pacote  
04 noites de hospedagem no hotel/ pousada escolhidos em Apto Standard com café da manhã, passeios 
listados com as referidas refeições inclusas, transporte regular compartilhado entre Campo 



Grande/Bonito/Campo Grande, transporte privativo até os passeios em Bonito e assistência no aeroporto 
de Campo Grande. 
 
Não Incluído no Pacote  
Bebidas, telefonemas, taxas de serviço, extra de caráter pessoal, alimentação e o que não estiver 
mencionado no pacote.  

SOBRE O QUE USAR E/OU LEVAR 

   O que levar: roupa de banho, toalha, boné, tênis, papetes ou chinelos, repelente, protetor solar, máquina 
fotográfica e/ou filmadora. 

   Uso obrigatório de tênis (ou similar) em passeios como Grutas, Arvorismo e Rapel. Para as demais 
atividades roupa confortável, chinelos ou papetes. 

   É restrito o uso do protetor solar e repelente (ou similares) nos passeios de Flutuação. 
   Boa parte dos atrativos dispõe de infra-estrutura como Restaurante/Lanchonete, Vestuários e 

Banheiros. 
 

 

 


