
 

 
BONITO CARNAVAL - 5 DIAS - 2021 

→  1º Dia - Origem / Campo Grande - Bonito 
Embarque com destino à Campo Grande (almoço não incluso). Recepção no aeroporto e transfer para Bonito.  
Distância Campo Grande - Bonito: 312 km. 
 
→  2º ao 4º Dia - Bonito  
Passeios inclusos: Cachoeiras Serra da Bodoquena, Recanto Ecológico Rio da Prata, Buraco das Araras e Ceita Corê.  
 
● Cachoeiras Serra da Bodoquena - Trilha de 2.500m com banho em 7 Cachoeiras. O passeio de bote é um complemento desta 
atividade, sendo feito em um trecho de 1.500m pelo leito do Rio Betione. A fazenda possui ainda um balneário interno, onde o visitante 
poderá desfrutar de caiaques, duck (inflável), boias, tirolesa e quiosque bar com atendimento. Almoço incluso. 
 
● Recanto Ecológico do Rio da Prata e Buraco das Araras - Saída logo cedo para mergulho nas águas azuis e transparentes do rio Olho D’ 
Água até seu término no rio da Prata. Caminhada por trilha interpretativa na impressionante mata primária com suas centenárias perobas, 
jatobás, aroeiras e outras. Ao final da trilha inicia-se a tranquila flutuação dentro de um imenso aquário natural de águas cristalinas, 
extremamente ricas em vida animal e vegetal. Após o passeio, é servido na sede da Fazenda, um delicioso almoço típico sul-mato-
grossense. O Passeio fica a 50km de Bonito. No retorno para Bonito visitaremos o Buraco da Araras, uma enorme cratera totalmente em 
arenito com 120m de profundidade, 500m de diâmetro. Lugar onde diversos pássaros, principalmente as Araras Vermelhas, adotaram 
como habitat natural.  
Nível de Dificuldade: Fácil.  
 
● Ceita Corê - A fazenda Ceita Corê (na língua tupi-guarani “Terra de meus filhos”) apresenta uma das sedes mais bonitas e tradicionais da 
região e está localizada a 36 Km da cidade de Bonito. O passeio inclui percorrer uma trilha de 4.000m (ida e volta) de caminhada 
interpretativa. Ao longo do percurso existem 6 locais para tomar banho nas cachoeiras do Vale do Chapeninha com uma tirolesa para 
pular no rio. Pausa para o almoço (incluso). Em seguida, visita à nascente do Rio Chapena e às e cachoeiras do Rio Chapeninha assim 
como sua nascente. Durante as trilhas, pode-se observar a fauna e a flora local, a mata ciliar e algumas espécies de animais. Retorno para 
Bonito. 
Nível de Dificuldade: Médio - Caminhada longa e com escadas. Não é recomendada para pessoas com dificuldade de caminhar.  

→  5º Dia - Bonito - Campo Grande / Origem  
Em horário previamente agendado, saída para o aeroporto de Campo Grande (almoço não incluso). Duração prevista do percurso de 
4:30hs. 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."  
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.  
 
INCLUI: Traslado terrestre privativo Campo Grande-Bonito-Campo Grande e para os passeios inclusos: Cachoeiras da Bodoquena, 
Recanto Ecológico Rio da Prata, Buraco das Araras e Ceita Corê. Hospedagem com café da manhã e Assistência de viagem Travel Ace.  
 
Inclusões específicas nas hospedagens: 
- Hotel Pousada Arauna: Café da manhã. 
- Pousada Olho d' Água: Café da manhã. 
- Hotel Marruá: Café da manhã. 
- Zagaia Eco Resort: Café da manhã. 
 
NÃO INCLUI: Taxas de embarque e extras, 


