
 

 

 
BONITO – TURISMO ADAPTADO 

→ 1º Dia - Origem / Campo Grande - Bonito  
Embarque com destino a Campo Grande. Recepção no aeroporto, 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 6º Dia - Bonito  
Passeios inclusos: Flutuação no Rio Sucuri, Bote no Rio Formoso, Projeto Jibóia, Balneário do Sol, Cachaçaria Taboa e Day use na fazenda 
San Francisco.  
 
● Rio Sucuri - A flutuação de aproximadamente 1800m nas águas cristalinas do Rio Sucuri permite ao visitante apreciar a beleza da flora  
subaquática e a interação com diversos cardumes de peixes como piraputangas, pacus, curimbas. O passeio conta com um barco 
de apoio durante todo percurso. 
Nível de Dificuldade: Fácil - Sem limites de idade. 
 
● Bote no Rio Formoso - Percurso de 8km pelo leito do Rio Formoso com botes infláveis de borracha, passando por três cachoeiras  
e duas corredeiras. Macacos, tucanos e araras habitam as matas das margens. Quando o bote chega em águas tranquilas os visitantes 
terão a oportunidade de nadar e mergulhar em um dos rios mais cristalinos do mundo. O passeio fica a 10km de Bonito e dura meio dia.  
Nível de Dificuldade: Fácil - Sem limites de idade.  
 
● Projeto Jibóia – ao visitar ao projeto conheceremos as características e hábitos alimentares das serpentes e seu papel na natureza. 
Entre os objetivos do projeto está a desmistificação das serpentes não peçonhentas, visando à diminuição da matança indiscriminada das 
mesmas na natureza. 
 
● Buraco das Araras - 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.  
 
● Balneário do Sol - Oferece a possibilidade de nadar nas piscinas ou no próprio rio Formoso com várias espécies de peixes e lindas 
cachoeiras fazendo parte do cenário. Possui quadra de vôlei, futebol de areia, carretilha, plataforma para salto e restaurante, além de 
quiosques com churrasqueiras e sanitários (adaptados para cadeirantes). É um lugar apropriado para passar o dia e se refrescar. 
 
● Cachaçaria Taboa - Integrando o roteiro cultural-turístico de Bonito, a recepção do passeio é uma réplica do Taboa Bar de 1996,  
onde nasceu a mistura de cachaça, mel, canela e guaraná em pó. O visitante conhecerá a oficina onde a taboa é trabalhada, terá 
explicações sobre a produção da cachaça e poderá degustar os diversos sabores produzidos. 
 
● Day use Fazenda San Francisco - Localizada a 160km da cidade de Bonito, a visita à fazenda inclui:  
- Safári Fotográfico  
- Passeio de Chalana com pescaria de piranhas; 
- Almoço pantaneiro; 
- Happy hour (lanche com caldo de piranhas); 
- Acompanhamento de Guia Pantaneiro. 
 
→ 7º Dia - Bonito - Campo Grande / Origem  
Às 07:30hs, 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."  
 
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)  
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

 INCLUI: Hospedagem com café da manhã. (Exceto Hotel Zagaia que inclui meia-pensão). Traslado terrestre Campo Grande-Bonito-
Campo Grande e para os passeios inclusos. Passeios inclusos: Flutuação no Rio Sucuri, Bote no Rio Formoso, Projeto Jibóia, 
Balneário do Sol, Cachaçaria Taboa e Day use na fazenda San Francisco. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


