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Bonito 
Saída: 13/05/2020 

Período: 13 a 18/05/2020 

Duração: 06 dias e 05 noites 

ROTEIRO 
 
1º dia - Cidade de Origem / Campo Grande / Bonito 
Apresentação no aeroporto cidade de origem (com no mínimo 2 horas de antecedência) 
para embarque com destino à Campo Grande. Chegada e transfer até Bonito (tempo de 
espera pelo traslado de até 03 horas). Acomodação no hotel conforme disponibilidade 
dos apartamentos. Restante do dia livre. 
 
2º dia - Bonito 
Dia livre. Sugerimos passeio de flutuação no Aquário Natural do Rio Baía Bonita. Do 
Aquário Natural nasce o rio que dá o nome à Reserva, por onde o visitante flutua 
numas das águas mais cristalinas do mundo, durante um percurso de mais ou menos 
900 metros. 
 
3º dia - Bonito 
Dia livre. Sugerimos visita a Gruta do Lago Azul com seus desenhos de formações 
geológicas e um lago de águas intensamente azuladas, cuja profundidade estima-se 
90m, que certamente lhe deixarão encantado com os belos mistérios da natureza. 
Após sugerimos passeio de bote pelo Rio Formoso num percurso de 6 km até a Ilha do 
Padre, ultrapassando três cachoeiras e uma corredeira (não incluso). 
 
4º dia - Bonito 
Dia livre.  Sugerimos Passeio na Gruta de São Mateus (Museu Kadiwéu) além de 
conhecer uma gruta com diferentes formações rochosas, diversas estalactites, 
estalagimites, corais, cortinas e colunas, você fará uma emocionante caminhada em 
seu interior e por uma trilha suspensa que te levará até a entrada da caverna. Após 
sugerimos um dos nossos passeios opcionais. 
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5º dia - Bonito 
Dia livre. Sugerimos visita ao passeio Estância Mimosa, um dos passeios mais 
fascinantes da região. O passeio tem uma caminhada por trilha de aprox. 3.500m pela 
mata ciliar do rio mimoso, são 7 paradas para banho em cachoeiras com piscinas 
naturais (não incluso). 
 
6º dia - Bonito / Campo Grande / Cidade de Origem 
Após o café da manhã, em horário determinado saída do hotel e transfer até Campo 
Grande para embarque para cidade de origem. 
 
O PACOTE INCLUI: 
 
- Passagem aérea; 
- 05 noites de hospedagem (consulte regime de alimentação); 
- Transfers aeroporto / hotel / aeroporto. 

 

HOTÉIS PREVISTOS 
 
Hotel Carandá Eco Ville -   http://hotelcarandaecoville.com.br/ 
 
Lucca Hotel Pousada –   https://www.luccahotelpousada.com/luccahotel 
 
Hotel Pirá Miúna -   https://www.hotelpiramiuna.com.br/ 
 

VOOS PREVISTOS 
 
13/05/2020: Voo LA 3287/3559- Saída Porto Alegre (POA) 11h15 - Chegada Campo 
Grande (CGR) 15h15 
 
18/05/2020: Voo LA 3989/3067- Saída Campo Grande (CGR) 15h55 – Chegada Porto 
Alegre (POA) 00h25 
 
Obs.: Os voos acima são apenas uma previsão. Por se tratar de uma promoção, os 
voos estão sujeitos a alterações, podendo o embarque ser pela manhã ou à tarde. Na 
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aquisição deste pacote promocional o passageiro fica ciente de que os voos só serão 
confirmados na entrega do voucher, não havendo a possibilidade de alterações. 
Franquia de bagagem disponível para este voo: 1 peça despachada de até 23 Kg.  
 

VALORES POR 
PESSOA 

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, HOTEL CARANDÁ ECO VILLE: A PARTIR DE 
R$ 1.202,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE.   

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO LUCCA HOTEL POUSADA: A PARTIR DE 
R$ 1.482,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE. 

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO HOTEL PIRÁ MIÚNA: A PARTIR DE R$ 
1.568,00 + R$ 70,00 DE TAXA DE EMBARQUE. 

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

 
À vista, 5% desconto  
Cartão de Credito e Cheque: entrada de 20% + taxas (Dinheiro ou Cheque) e saldo em 
até 09 parcelas sem juros. 
 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

 
Documentação 
Documento com foto em excelente estado de conservação. 
 
Menores de 12 anos devem viajar acompanhados de um adulto com parentesco 
comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá portar autorização 
judicial. 
 
Observações 
Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos 
programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante 
responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 
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Usar roupas e calçados confortáveis desde a saída da cidade. 
 
Bilhete aéreo não reembolsável, por se tratar de uma tarifa especial. 
 

  


