
 

PANTANAL E BONITO – VIVÊNCIA 2021 

→ 1º Dia - Origem / Campo Grande – Pantanal  
Embarque com destino à Campo Grande. Recepção no aeroporto e traslado privativo para a pousada Xaraés. Acomodação. 
Distância: 340 km. Duração prevista do percurso: 5h00. Horário limite de saída de Campo Grande: 13h00. 

→ 2º ao 4º Dia - Pantanal  
Passeios inclusos: Safari fotográfico em jeep 4x4, Focagem noturna em jeep 4x4, Trilhas, Pesca esportiva de piranhas, Canoagem, 
Cavalgadas e vivência da Comitiva; 

• Cavalgada - O cavalo é a melhor maneira de realmente conhecer o Pantanal. Na região onde está situada a pousada, no interior 
do Pantanal existe muitas áreas que durante a maior parte do ano só são acessíveis a cavalo por conta das inundações. 
Nestas viagens que duram de 1 a 4 horas, utilizamos o cavalo pantaneiro, animal rústico e adaptado às condições adversas 
desta região. Para aqueles que nunca andaram ou que não andam já há algum tempo, também é uma excelente oportunidade 
para aprender e aproveitar. São animais treinados para este fim; atender a todos, até mesmo aquela pessoa que nunca teve 
contato com este animal. São extremamente dóceis e obedientes. O passeio é acompanhado por guia experiente tanto com a 
lida dos animais, quanto com a geografia e características da fauna e flora da região. 
 

• Canoas Canadenses - Com este tipo de embarcação, você pode explorar ambientes aquáticos de forma muito silenciosa e 
tranquila, permitindo não só a observação da vida selvagem, mas também proporcionando a apreciação dos sons da natureza 
e completa harmonia entre homem x natureza, trazendo paz e tranquilidade ao canoeiro. Esses passeios duram de 1 a 3 horas. 
Geralmente, essa atividade pode ser feita durante todo o ano, porém, o pantanal é uma natureza selvagem e imprevisível, o 
que o torna mais atraente ainda e por esta razão, não é possível garantir que todos os anos o rio dará condições perfeitas de 
navegabilidade, mas geralmente sim. Em caso de secas mais severas, que chegam a comprometer a navegabilidade dos rios, 
isto ocorre geralmente nos meses de outubro e novembro. 
 

• Caminhada por trilhas - Esta é uma atividade que permite a ao visitante completa imersão no ambiente pantaneiro, 
contemplação da mata ciliar e das terras de cerrado. Além da exploração e observação da natureza rustica do local, existe 
ainda a chance de se ver os animais que vivem neste ambiente, porém para isso, o silêncio é fundamental. Além dos animais, 
árvores e plantas interessantes, algumas das quais têm usos medicinais ou comerciais, também serão contempladas pelo 
visitante. A duração deste passeio pode ser de 1 hora a 2:30 horas, dependendo do perfil do grupo e da trilha. 
 

• Safari Fotográfico: Esta é uma atividade muito comum no Pantanal, feita em um veículo 4x4. Por conta das grandes distâncias 
envolvidas nas fazendas, esta é a melhor maneira de chegar às áreas mais remotas, onde é possível o avistamento de vários 
animais que habitam a região pantaneira. 
 

• Pesca esportiva de Piranhas - Por ser o rio Abobral um rio “berçário”, a pesca em suas águas só é permitida no modo de captura 
e liberação por razões ecológicas, onde você libera o peixe que captura preservando assim sua vida e garantindo a 
preservação de sua espécie. As espécies mais comuns encontradas nas águas do rio Abobral, são: Pintado, Pacu, Bagre, 
Piraputanga e até mesmo o famoso dourado. A Piranha, peixe abundante e altamente predador, tem a pesca liberada. Ainda 
assim, até mesmo ela é liberada após a fisgada. A sua captura se dá apenas o suficiente para o preparo de um delicioso prato 
típico, o famoso Caldo de Piranha, muito apreciado entre os ribeirinhos e nativos pantaneiros. A duração deste passeio varia de 
acordo com os desejos dos visitantes. 
 

• Focagem noturna - Esta é uma atividade que é feita à noite em um veículo 4X4 ou em um barco, e dura de 1h a 2h. O objetivo é 
encontrar animais noturnos, como raposas, lobos guarás, tamanduás, capivaras, jaguatiricas, corujas. E com sorte, até mesmo a 
famosa onça pintada. 
 

• Mirante Observatório - Uma torre com dez metros de altura em local estratégico de onde o hospede possa observar toda a 
imensidão de planície típica do pantanal. O horário deste passeio será definido pelo visitante que optará em ver ou o nascer do 
sol, ou o por do sol. Será um espetáculo à parte. Para este passeio, o hospede sairá a cavalo para a torre ou mirante e 
permanecerá ali o tempo que lhe for conveniente. Disponibilizaremos um guia exclusivo para este visitante ou grupo de 
visitantes para que atenda às suas exigências ou necessidades. 
 

• Passeio de Comitiva - Seja um "Peão por um dia" e experiencie o pantanal em sua plenitude: o visitante sairá a cavalo da sede 
da pousada até a fazenda vizinha para vivenciar a lida com gado e em seguida será conduzido a um rancho típico dos peões 
pantaneiros quando estão em lida com o gado - as comitivas. Neste local, será montada uma cozinha típica de comitiva e 
preparados práticos típicos exatamente como estes peões o fazem em seu dia a dia. Terminada a janta pantaneira, o visitante 
participará de uma roda de tereré ao fogo de chão, moda de viola, ouvirão os "causos" mais conhecidos da peonada e 
pernoitarão neste rancho, que será todo bem vedado com tela para garantir a total segurança do hospede. Tudo exatamente 
como fazem os peões: dormirão em redes. Ao amanhecer, tomarão o típico café pantaneiro com o famoso "quebra-torto", que 
é o desjejum do peão pantaneiro antes de iniciar sua lida do dia. Terminado o café da manhã, a comitiva retorna para a pousada 
por outro caminho para que possam apreciar ainda mais novidades do local e retomarão a programação normal do dia. 
 



 

→ 5º Dia – Pantanal – Bonito 
Após o café da manhã, check out e traslado para Bonito. Parada para almoço (incluso) na Estância Mimosa. Passeio na Estância após o 
almoço e traslado para a hospedagem escolhida em Bonito. Acomodação e pernoite. 
Distância Pousada Xaraés-Bonito: 261 Km. Duração prevista do percurso: 3h30. 

→ Entre o 5º e 7º. Dia – Bonito 
Passeios inclusos: Gruta do Lago Azul, Arvorismo Cabanas, Estância Mimosa, Recanto Ecológico do Rio da Prata e Buraco das Araras. 

● Estância Mimosa - Logo após café da manhã, saída para a Estância Mimosa. A Estância Mimosa é uma fazenda de  
400 hectares que concilia criação de gado - a mais tradicional atividade econômica da região - com turismo rural e 
ecoturismo, dentro dos conceitos de desenvolvimento sustentável. O roteiro se inicia na casa - sede da fazenda, onde  
é servido um lanche com doces e salgados típicos da região. Logo após, parte-se para uma agradável caminhada pela 
mata ciliar do Rio Mimoso, passando por pelo menos 8 cachoeiras de tamanhos e formas variadas. Neste trajeto, existem 
cinco ótimos locais para banho em piscinas naturais, além de pequenas grutas e uma plataforma com 6 metros, de onde  
se pode saltar dentro de um poço natural. Após o passeio é servido um delicioso almoço no fogão à lenha, com comidas 
típicas e doces caseiros. O passeio fica a 24km de Bonito e dura de 3 a 4 horas. Almoço incluído.  
Nível de Dificuldade: Médio - Caminhada longa e com escadas.  
Não é recomendada para pessoas com dificuldade de caminhar.  

● Gruta do Lago Azul e Arvorismo no Cabanas - Passeio realizado pela manhã. A caverna da Gruta do Lago Azul possui em 
seu interior um lago azul com dimensões que a tornam uma das maiores cavidades inundadas do planeta. Suas 
formações geológicas - não só o teto como o piso da gruta, são repletos de espeleotemas de várias formas e tamanhos - 
despertam a atenção dos turistas e pesquisadores do mundo inteiro. Ninguém sabe ao certo de onde vêm suas águas, 
acredita-se na existência de um rio subterrâneo, que alimenta o lago.  Na sequência, passeio arvorismo Cabanas. Um 
percurso de 300m de extensão com altura variando de 4m a 15m do solo. No Arvorismo são 20 estações de dificuldades 
gradativas, com duas tirolesas, sendo a última uma tirolesa aquática no rio Formoso. Antes do início do passeio haverá um 
breve treinamento para familiarizar o visitante com os equipamentos e o percurso. Recomendado para adultos e crianças 
a partir de 1,15m de altura e a partir dos 6 anos. Duração média: 1h30.   
 
● 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.  

→ 8º Dia - Bonito - Campo Grande / Origem  
Check out e em horário previamente informado, traslado privativo para o aeroporto de Campo Grande (almoço não incluso). Distância 
de Bonito a Campo Grande: 312 km. Duração prevista do percurso: 4h30. Limite de horário de saída: 13h00. 
 
"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."  
 

 INCLUI: Traslados privativos Campo Grande- Pousada Xaraés-Bonito-Campo Grande, hospedagem com pensão completa, sem 
bebidas e passeios de acordo com a programação diária na Pousada Xaraés (4 noites), hospedagem em Bonito (3 noites) com café 
da manhã. Traslados privativos para os passeios inclusos em Bonito: Gruta do Lago Azul, Arvorismo Cabanas, Estância Mimosa com 
almoço, Recanto Ecológico do Rio da Prata com almoço e Buraco das Araras.  
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 

 


