Não é possível exibir esta imagem no momento.

Pantanal Sul - Refúgio da Ilha - 5 dias
1º Dia - Origem / Campo Grande - Pousada Refúgio da Ilha
Apresentação com 2hs de antecedência no aeroporto para embarque com destino a Campo Grande. Recepção no aeroporto e
saída para o Pantanal. Chegada e apresentação geral da Pousada. Saída para uma curta caminhada aproveitando o pôr-do-sol
pantaneiro. Jantar e apresentação das atividades nos dias seguintes.
Obs: Check in a partir das 14:00hs.

2º a 4º Dia - Pousada Refúgio da Ilha
Passeios inclusos durante a permanência no Refúgio da Ilha:
- Passeio de barco a motor (4 tempos) pelo rio Salobra, rio Miranda e corixos da fazenda;
- Descida de rio com barco a motor elétrico;
- Cavalgada pelos campos, matas e alagadiços;
- Canoagem no rio Salobra e corixos;
- Caminhadas pelas trilhas, estradas e campos;
- Passeio em jipe militar 4x4 pelos campos, estradas e trilhas.
Geralmente são feitos cedo pela manhã e à tardinha, com duração de 2 a 4 horas, em grupos de no máximo 8 pessoas, onde o
guia está sempre atento a movimentação da fauna. O objetivo é fazer com que o visitante consiga observar a biodiversidade, a
geografia, a hidrografia e cultura do Pantanal.
"Os passeios diários são programados pelo Refúgio e podem ser alterados a seu critério."
5º Dia - Pousada Refúgio da Ilha - Campo Grande / Origem
Café da manhã. Às 08:00hs, saída para o aeroporto de Campo Grande. (almoço não incluído).
Obs: Check out do Refúgio até às 10:00hs. Há custos extras para saídas mais tarde.
"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. Traslado terrestre Campo Grande-Refúgio da Ilha-Campo Grande. Passeios
conforme programação diária da Pousada. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

