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Pantanal Norte - Pousada Rio Mutum
 1º Dia - Origem / Cuibá - Pousada do Rio Mutum
Embarque em voo com destino a Cuiabá. Traslado com destino à Pousada do Rio Mutum passando pelo vilarejo de Mimoso, trajeto de
aproximadamente 2 horas e 30 minutos. No percurso é possível observar vários tipos de pássaros, pequenos animais e também
paisagens típicas e construções do povo pantaneiro. A chegada na Pousada do Rio Mutum é prevista para o entardecer. Após check-in,
apresentação da Pousada com caminhada por seus arredores para reconhecimento do local e observação das várias formas de vida que
habitam o parque da Pousada. No início da noite é servido o saboroso caldo de Piranha e em seguida o jantar com vários pratos típicos da
região. Após o jantar apresentação pelo guia da atividade do dia seguinte. Pernoite.
Transfer regular do Aeroporto de Cuiabá-Pousada Rio Mutum: 13hs ou 17hs
 2º Dia - Pousada do Rio Mutum
Após o café da manhã, passeio a cavalo por trilhas no meio da mata fechada, até uma fazenda típica às margens da Baía de Siá Mariana.
Esse caminho é excelente para a observação da flora e fauna locais que, durante todo o ano, surpreendem pela diversidade de espécies.
Retorno à Pousada para almoço. À tarde, safári fotográfico pelo Rio Mutum, um dos mais preservados rios do Pantanal. Além da belíssima
paisagem podem-se observar em suas águas transparentes ariranhas, arraias e enormes cardumes de pequenos peixes. E, em suas
margens, vários pássaros que têm como habitat a mata ciliar. Após o jantar, safári de Jeep por estradas que margeiam os contornos da
Pousada com duração aproximada de 02 horas. Pernoite.
 3º Dia - Pousada do Rio Mutum
Após o café da manhã, caminhada por trilhas através de cordilheiras, pastos e campos abertos da região para observação da flora e
fauna locais. O Pantanal é excelente para observação de aves por se tratar de uma das regiões com maior diversidade de espécies no
planeta. Almoço na Pousada. Pela tarde, passeio de barco pelo o Rio Mutum até à Baía de Siá Mariana, a qual possui 8 km. lineares de
extensão, e à Baía de Chacororé, que na cheia ultrapassa 15 km. em área aberta. Durante todo ano pode-se observar diversas espécies
de aves e pequenos animais que margeiam o canal que liga as duas baías. No retorno, parada para apreciação do pôr-do-sol e pesca de
piranha (de março a outubro). Ao anoitecer, voltando para a Pousada, focagem de animais de hábitos noturnos. Ao desembarcar, o
imperdível show de alimentação dos jacarés (março a outubro). Jantar e pernoite.
 4º Dia - Pousada do Rio Mutum / Origem
Às 4:30hs, alvorecer com saída de barco a remo para apreciação do deslumbrante espetáculo do despertar da natureza no Pantanal.
Retorno à Pousada para o café da manhã, seguido de check-out e embarque com destino ao aeroporto de Cuiabá. Embarque para a
cidade de origem.
Transfer regular da Pousada Rio Mutum-Aeroporto de Cuiabá: 07hs ou 11hs
"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)
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte aérea e terrestre.
OBS.: No período da cheia (de Dezembro a Abril) o transfer poderá ser de 2 horas de carro mais 30 minutos de barco, sendo este último
no trecho entre a Ponte do Rio Mutum e a Pousada.

INCLUI: Hospedagem na Pousada Rio Mutum com pensão completa (não inclui bebidas). Traslados de chegada e saída. Passeios
conforme a programação diária da Pousada. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

