
 
 

 

     Pantanal Norte e Chapada dos Guimarães 
     Saída: 06 a 13/10/2018 

 

 1º Dia - Origem / Cuiabá - Pousada do Rio Mutum 
Embarque em voo com destino a Cuiabá. Traslado com destino à Pousada do Rio Mutum passando pelo vilarejo de 
Mimoso, trajeto de aproximadamente 2 horas e 30 minutos. No percurso é possível observar vários tipos de pássaros, 
pequenos animais e também paisagens típicas e construções do povo pantaneiro. A chegada à Pousada do Rio Mutum é 
prevista para o entardecer. Após check-in, apresentação da Pousada com caminhada por seus arredores para 
reconhecimento do local e observação das várias formas de vida que habitam o parque da Pousada. No início da noite é 
servido o saboroso caldo de Piranha e em seguida o jantar com vários pratos típicos da região. Após o jantar apresentação 
pelo guia da atividade do dia seguinte. Pernoite. 

Transfer regular do Aeroporto de Cuiabá-Pousada Rio Mutum: 13hs ou 17hs 
 
 2º Dia - Pousada do Rio Mutum 
Após o café da manhã, caminhada com duração aproximada de 3 horas, para a exploração da natureza, passando por 
cordilheiras, matas e campos abertos em busca de aves, mamíferos, répteis, plantas e outros componentes do ecossistema 
Pantanal. Retorno para almoço. 
À tarde, passeio de barco pelo Rio Mutum, com duração aproximada de 3 horas. Neste rio de águas transparentes e formas 
sinuosas, além da vegetação, em seu leito podemos observar ariranhas (Pteronura brasiliensis) raias (Taeniura lymma) e 
cardumes de pequenos peixes. E em suas margens, várias espécies de pássaros que têm como habitat natural a mata ciliar. 
Retorno à pousada. Jantar. Após o jantar, focagem noturna, realizada de jipe ou de barco, com duração aproximada de 2 
horas, para exploração dos arredores da pousada em busca de animais de hábitos noturnos e contemplação do ambiente 
pantaneiro. Pernoite. 

 3º Dia - Pousada do Rio Mutum 
Após o café da manhã, passeio de barco com duração aproximada de 3 horas, visitando uma vila de pescadores situada às 
margens do Rio Cuiabá. Esta vila de nome Cuiabá-Mirim é um local encantador pela simplicidade e espontaneidade de 
seus habitantes. Nela é possível interagir com o povo pantaneiro, que vive da pesca e da agricultura de subsistência, 
apreciar seus costumes e sua convivência pacífica com o meio ambiente. Retorno à pousada para o almoço. 
À tarde, safari de jipe até uma vila de nome Capoeirinha, distante 15 km da pousada. Esta atividade com duração de 
aproximadamente 3 horas, tem como objetivo a observação de uma das espécies de aves do pantanal mais ameaçadas de 
extinção: a arara azul (Anodorhynchus hyacinthinus). No retorno, no final da tarde, exploração do caminho em busca de 
visualizar mamíferos e outros animais. Jantar e pernoite. 
 
 4º Dia - Pousada do Rio Mutum 
Após o café da manhã, passeio a cavalo com duração aproximada de 3 horas, até uma fazenda típica às margens da Baía 
de Siá Mariana. Esse caminho é excelente para a observação da flora e fauna locais que, durante todo o ano, surpreendem 
pela diversidade de espécies. Almoço na pousada. 
À tarde, passeio de barco, com duração aproximada de 3 horas, descendo o Rio Mutum até a Baía de Siá Mariana (com 8 
km lineares de extensão no sentido Norte/Sul). Este passeio tem por objetivo explorar as margens da baía e o canal que 
liga a Baía de Siá Mariana com a Baía de Chacororé, onde todo o ano pode-se observar diversas espécies de aves, répteis e 
outros animais (no período da cheia a Baía de Chacororé ultrapassa 15 km de extensão em área aberta). No final da tarde, 
parada para apreciação do pôr do sol. Ao anoitecer, retornando à pousada, focagem de animais de hábitos noturnos. Ao 
desembarcar, o imperdível show de alimentação dos jacarés. Jantar e pernoite. 

 5º Dia - Pousada do Rio Mutum - Chapada dos Guimarães 
Às 4h30, alvorecer com saída de barco a remo para apreciação do deslumbrante espetáculo do despertar da natureza no 
Pantanal. Retorno à Pousada para o café da manhã, seguido de check out e embarque com destino a Cuiabá. Traslado 
Cuiabá-Chapada. Check in e acomodação na Pousada escolhida. 

 6º e 7º Dia - Chapada dos Guimarães - Passeios inclusos 
 
Véu de Noiva + Circuito de Cachoeiras do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães - Após Café da manhã (9h) 
viagem até o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e visita ao mirante da cachoeira cartão postal do parque 
nacional: Véu de Noiva. De lá se avista um vale formado pelo rio Coxipozinho, floresta, cerrado, paredões e a cachoeira com 
mais de 80 metros conhecida como Véu de Noiva. Em seguida acesso de carro pela estrada de serviço por 
aproximadamente 03 quilômetros até chegar ao ponto inicial da caminhada.  
Após instruções iniciará a caminhada conhecendo o cerrado, veredas e campos rupestres. Contato com o mosaico 
geológico, conhecendo desde rochas primitivas do nosso Continente. 
Início do Circuito de Cachoeiras: cachoeiras do Pulo, Degrau, Prainha e Andorinhas. Possibilidade de banho em todas elas. 
Além de todo o visual o visitante poderá aproveitar os banhos na mais pura água doce do centro do Brasil. Caminhada de 
retorno e parada estratégica para um ultimo banho na cachoeira 7 de Setembro (sonrizal).  



 
 

 

Continuação da trilha até a Casa de Pedra, uma pequena caverna de arenito esculpida pelo córrego 7 de Setembro. Uma 
pequena exploração visual para conhecer o local. Despedida do circuito. 
Viagem de carro e saída do Parque Nacional prevista para as 16h ou 17h. Retorno ao hotel e noite livre.  
Total de 08 km de caminhada 
 
Cidade de Pedras + Vale do Rio Claro, Crista de Galo - Após café da manhã viagem a caminho do parque nacional e visita 
à Cidade de Pedras. É o mirante mais expressivo da Chapada dos Guimarães, localizado no topo dos paredões do parque 
nacional. Uma vista fantástica que poderá ser contemplada nos 2 km de caminhada total, apresentando curiosas formações 
rochosas esculpidas por chuvas e ventos ao longo do tempo. É possível avistar uma grande extensão de paredões, o vale 
logo abaixo, os rios e o horizonte distante, presenteando o visitante com uma vista única da Chapada. A vegetação na 
Cidade de Pedras é um cerrado baixo, rico em frutas, flores e plantas medicinais. Continuação da viagem até o Vale do Rio 
Claro. Agora os paredões milenares da Chapada estarão de frente para o visitante. Contato com o cerrado e o lindo visual 
da Chapada, conhecendo árvores, arbustos, pequenas matas e campos de vereda típicos do local. 
Visita ao Poço Azul para um primeiro banho e flutuação contemplativa terminando no Poço Verde. Primeiro contato com a 
rica ictiofauna do Rio Claro, com lambaris, peraputangas, piaus, cascudos, entre outras espécies. Após banho visita à Crista 
de Galo, uma formação rochosa elevada que possibilitará um visual panorâmico do alto para os paredões e toda a região, 
dando ao visitante uma noção exata do que é a Chapada. É um dos momentos mais lindos do passeio, quando toda a 
Chapada é vista de frente. Após descanso e contemplação, continuação do passeio a caminho do Poço da Anta onde um 
refrescante banho de água cristalina estará à espera de todos. Banho com flutuação contemplativa, pic-nic e descanso. 
Saída do Rio Claro e viagem a caminho da Chapada dos Guimarães com o lindo visual dos paredões ao entardecer para 
completar o dia. Despedida do passeio e retorno ao hotel, noite livre. 
 
 8º Dia - Chapada dos Guimarães - Cuiabá / Origem 
Manhã livre na Pousada até a hora do traslado para aeroporto. Retorno para Cuiabá e embarque com destino à cidade de 
origem. 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

ATENÇÃO: VOOS COM CONFIRMAÇÃO IMEDIATA SÃO PAULO / CUIABÁ / SÃO PAULO:  
06OCT   GUARULHOS/CUIABÁ     GOL 1420     10:00HS     11:10HS  
13OCT     CUIABÁ/GUARULHOS     GOL 1815      18:5HS      21:30HS 
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

INCLUI: Passagem aérea São Paulo/Cuiabá/São Paulo, hospedagem na Fazenda Rio Mutum (4 noites) com pensão 
completa (não inclui bebidas) e na Chapada (3 noites) com café da manhã e jantar (não inclui bebidas). Traslados de 
chegada e saída e para os passeios. Passeios: Pousada do Rio Mutum: Passeios conforme a programação. Chapada dos 
Guimarães: Passeios conforme a programação. Assistência de viagem Travel Ace. 

NÃO INCLUI: Taxas de embarque. 

 


