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FAZENDA 23 de MARÇO – 5 DIAS
 1º Dia – Origem / Campo Grande – Fazenda 23 de março
Embarque com destino a Campo Grande. Recepção no aeroporto e saída para a Fazenda 23 de Março, localizada a 220km de Campo
Grande. Dependendo do horário de chegada, passeio a pé para conhecer as redondezas da fazenda e observação de capivaras em
açude.
 2º ao 4º Dia - Fazenda 23 de Março
Dois dias inteiros dedicados para aproveitar da agradável vida de fazenda e descobrir fauna e flora do Pantanal.

● Menu de Passeios (2 passeios por dia além do Safari Noturno)
● Cavalgada - Passeio a cavalo por trilhas ou campos da fazenda, para conhecimento da fauna e flora da região. A duração
deste passeio é de acordo ao perfil do visitante, podendo ser de uma hora até 5 horas.
● Safári Diurno - Passeio em Toyota Bandeirantes (carro aberto) por trilhas e vazantes observando aves e animais de costumes
diurnos. Paradas estratégicas para a " Roda de Tereré ".
● Trilhas - Passeio a pé por trilhas catalogadas para reconhecimento do ecossistema, por longas e curtas distâncias. Nestas,
observa-se a riqueza da vida pantaneira.
Duração de acordo com o perfil do visitante.
● Safári Noturno (Focagem) - Passeio em Toyota bandeirantes por trilhas para observação de animais de costumes noturnos,
paradas em baias para focagem de jacarés; Observação de Tamanduás, Jaguatiricas, Antas, Capivaras entre outros.
● Manejo com o gado - Passeio a cavalo pelas invernadas ou piquetes com a possibilidade de interação com o gado da região
e em afazeres diários do campo, chamamos isso de MANEJO. Esse passeio tem como característica fazer com que o visitante
vivencie o dia a dia do homem pantaneiro na pecuária extensiva.
● Observação de pássaros - Passeio a pé, a cavalo e ou Toyota Bandeirantes com paradas estratégicas para observação de
pássaros estando em terra ou em Mirante suspenso.
 5º Dia – Fazenda 23 de Março – Campo Grande / Origem
Após o café da manhã, traslado para o aeroporto de Campo Grande (almoço não incluído).
"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)
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.

