
 

       BONITO E PANTANAL - SAÍDAS DIÁRIAS 

→ 1º Dia - Origem / Campo Grande - Bonito  

Embarque com destino à Campo Grande. Recepção no aeroporto. Às 11:30hs saída para o hotel escolhido em Bonito. (almoço não incluso). 

Chegada, recepção e restante da tarde livre. Distância Campo Grande - Bonito: 312 km.  

 

→ 2º ao 4º Dia - Bonito  

Passeios inclusos: Gruta de São Miguel, Cachoeira Serra da Bodoquena, Recanto Ecológico Rio da Prata, Buraco das Araras. 

● Gruta de São Miguel - Localizada no Parque Ecológico Vale Anhumas, o passeio inicia com uma pequena introdução da Gruta de 

São Miguel. Segue com uma caminhada pela copa das árvores do cerrado através de uma ponte pênsil de aproximadamente 200m e 

continua por mais 150m de trilha até chegar à entrada da gruta seca com formações geológicas variadas, onde a natureza intocável 

mostra seus corais e ninhos de calcário. Duração aprox: 1:30h Distância: 15.5km.  

● Cachoeira Serra da Bodoquena - Trilha de 2.500m com banho em 7 Cachoeiras, sempre acompanhado de guia. O passeio de bote 

é um complemento desta atividade, sendo feito em um trecho de 1.500m pelo leito do Rio Betione, onde o visitante terá acesso a 

uma última Cachoeira deslumbrante. Almoço incluso. A fazenda possui ainda um balneário interno, onde o visitante poderá 

desfrutar de momentos de lazer e descanso, no local possuímos Caiaques Duck (inflável), Boias, quadra de vôlei de areia, tirolesa e 

quiosque bar com atendimento, tudo isso a apenas 450m da sede da Fazenda. 

● 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 das 

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.  

 

→ 5º ao 7º Dias - Bonito - Pantanal  

Após o café da manhã, saída para o Pantanal, chegada prevista para às 13:00hs na fazenda escolhida.  

Passeios conforme programação diária da Pousada Aguapé. 

 

→ 8º Dia - Pantanal - Campo Grande / Origem  

Às 08:00hs saída para o aeroporto de Campo Grande (almoço não incluso). 

 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no receptivo 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 em Bonito (4 noites) com café da manhã e no Pantanal – Pousada Aguapé (3 noites) com pensão completa (não 

inclui bebidas). Traslado Aeroporto de Campo Grande-Bonito-Pantanal-Aeroporto de Campo Grande e para os passeios 

regulares/compartilhados. Passeios inclusos em Bonito: Gruta de São Miguel, Cachoeira Serra da Bodoquena com almoço, Recanto 

Ecológico Rio da Prata com almoço, Buraco das Araras. Passeios no pantanal de acordo com a programação diária pousada Aguapé. 

 

NÃO INCLUI: Passagem aérea. 

 


