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POUSADA AGUAPÉ – 5 DIAS
 1º Dia - Origem / Campo Grande - Pousada Aguapé
Embarque com destino a Campo Grande. Recepção no aeroporto e saída para a Fazenda Aguapé, distante 195 Km de Campo Grande .
Passando por Aquidauana tomaremos uma estrada que acompanha o Rio Aquidauana por 60 Km até atingir a Fazenda Aguapé.
Caminhada pelos arredores até o pôr do sol. Jantar.
Obs: Check in a partir das 14:00hs (Sem almoço).
 2º ao 4º Dia - Pousada Aguapé
Passeios inclusos durante a permanência na Pousada:

● Passeio a Cavalo - Todos os passeios realizados passam por paisagens únicas, mas é o cavalo uma das principais atrações
da Pousada Aguapé, pois é a melhor maneira de se conhecer o pantanal. Cavalgando por seus campos abertos, brejos,
capões, cordilheiras, corixos e baias, nos deparamos com uma rica variedade de flora e exuberante fauna, típicas de uma
região bem preservada. Os cavalos são tranqüilos, o que faz com que mesmo quem nunca andou a cavalo possa fazer este
passeio. Existem diversas trilhas, com percursos mais curtos ou longos, que podem ser feitas tanto nas cheias como na seca,
sempre com acompanhamento de experientes guias locais.
● Passeio de barco - Conhecer o Rio Aquidauana e toda beleza e exuberância de sua mata ciliar com suas árvores centenárias,
habitat natural de aves, mamíferos e répteis que às suas margens se refugiam ou simplesmente se deliciar com os sons e
cantos dos pássaros, fazem parte do percurso do passeio de barco. O passeio dura cerca de 2 horas a 2h30.
● Caminhadas - As caminhadas são feitas em mata fechada, campo aberto e mata ciliar, é nesse passeio que se têm maior
contato com a flora da região conhecendo suas funções e importância para o equilíbrio do ecossistema pantaneiro além de ser
uma boa oportunidade de ver os animais mais de perto. Há diversos percursos pelas trilhas da fazenda com duração entre
1h30 a 04h.
● Safári fotográfico - O Safári Fotográfico é feito em um carro 4x4, aberto, adaptado para o passeio. Permite alcançar regiões
que ficam mais distantes da sede da fazenda passando por variados tipos de vegetação como campos, cerrado, alagados e
corixos. Permite uma visão ampla da paisagem e pode-se avistar grande diversidade da fauna regional.
● Focagem noturna - Durante a noite, animais de hábitos noturnos e o céu estrelado do Pantanal é o que se encontra na
focagem noturna. Um passeio realizado de carro ou barco, com a utilização de um holofote que deixa mais fácil a localização
dos animais a noite.
"Os passeios diários são programados pela Pousada e podem ser alterados a seu critério."
 5º Dia - Pousada Aguapé - Campo Grande / Origem
Após o café da manhã, saída para o aeroporto de Campo Grande. (almoço não incluído). Embarque para a 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."
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
INCLUI: Hospedagem com pensão completa (não inclui bebidas). Traslado Campo Grande-Pousada Aguapé-Campo Grande.
Passeios conforme programação diária da Pousada. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

