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Pantanal Sul – Fazenda Baía Grande – 5 dias
 1° Dia – Origem / Campo Grande – Fazenda Baía Grande
Embarque com destino a Campo Grande. Recepção no aeroporto e saída para a Fazenda Baía Grande, localizada a 220km de
Campo Grande na região do Pantanal de Miranda.
A fazenda, construída em estilo rústico – chique, prima pelo serviço personalizado.
 2º e 4º Dia - Fazenda Baía Grande
Dois dias inteiros dedicados para aproveitar da charmosa infraestrutura da fazenda e descobrir fauna e flora do Pantanal com
atividades listadas a seguir:

● Menu de Passeios (2 passeios por dia além do Safári Noturno)
● Cavalgada -Normalmente feito na parte da manhã, passando por campos e áreas alagadas.
● Passeio de Barco na Baía com Pescaria de Piranhas - Realizado de barco a motor na Grande Baía, que dá o nome à
fazenda.
● Safári Fotográfico - Atividade em veículo aberto para observação de fauna e flora.
● Focagem Noturna de Jacaré - Atividade em veículo 4x4 para observar os caimans em seu habitat natural. Outros
animais como capivaras , veado e tamanduás podem ser avistados.
● Trilha na Mata - Caminhadas em campos e mata para vivenciar fauna e flora do Pantanal.
● Manejo de Gado - Atividade à cavalo. Para cavaleiros experientes, para vivenciar um dia de peão de gado.

 5º Dia – Fazenda Baía Grande – 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 preço sem aviso prévio.

INCLUI: Hospedagem com pensão completa. Traslado Campo Grande-Fazenda Baía Grande-Campo Grande. Passeios conforme
programação diária da fazenda. Assistência de viagem Travel.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

