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Pantanal Norte - Araras Ecolodge
 1º Dia - Origem / Cuiabá - Araras Ecolodge
Embarque com destino a Cuiabá. Recepção no aeroporto e traslado regular para a Araras Ecologde. Parte do trajeto é por estrada
asfaltada, atravessando áreas de fazendas. O km "0" da Transpantaneira é em Poconé (108km de Cuiabá). Designada estrada-parque,
passar pela a Transpantaneira é, de fato, um verdadeiro safári fotográfico com paradas inesperadas para observação da fauna e flora.
Chegada à Pousada Araras, recepção com um suco de frutas e acomodação. Caminhada no entôrno da pousada até o Mirante da Garça,
torre de observação com 12mt de altura para se apreciar o pôr-do-sol. Após o jantar, passeio sob a luz das estrelas, para observação do
ambiente noturno. Pernoite
Horários regulares: Aerop. Cuiabá - Araras Ecolodge: 13:20hs e 17:00hs.
 2º ao 4º Dia - Araras Ecolodge
A Pousada Araras Ecolodge - Oferece inúmeras atividades de contemplação da natureza, repletas de encontros com a fauna, flora e
cultura pantaneira. Durante a estadia são oferecidas até três atividades, uma pela manhã, bem cedo, outra à tarde, próxima ao entardecer
e após jantar. A equipe de lazer estabelece quais as atividades regulares são realizadas durante a estadia, de acordo com as condições
climáticas do Pantanal e o perfil dos visitantes. A programação do próximo dia é informada após o jantar.

● Atividade regulares - Os passeios visam a observação da biodiversidade e estimulam a integração e conseqüente
experiência pessoal, sendo realizadas observando o mínimo de impacto ambiental.
● Cavalgada ou caminhada - Um dia dedicado às atividades nas cercanias do Araras Eco Lodge. Com cavalo ou caminhada,
iremos descobrir os segredos do Pantanal, aprendendo sobre este ecossistema com os nossos guias, que possuem um
conhecimento aprofundado sobre esta região.
● Canoagem e Foto Safári - Após o delicioso café da manhã, saída por uma das estradas de terra até à margem do Rio Clarinho.
Passeio de canoa, vendo os peixes, vida aquática, as aves e a flora pantaneira. Nas margens do rio vive uma colónia de
Ariranhas e com um pouco de sorte talvez possamos ver a família brincando ou ensinando aos mais novos como caça. Talvez
possamos até tentar pescar a arisca piranha, famosa por morder a isca sem que o pescador perceba. Os Lambaris, no entanto,
serão mais faceis de pescar e, fritos, serão servidos para o almoço. Retorno à pousada para vermos o pôr do sol.
● Alvorada - Alvorada pantaneira para acompanhar o despertar da fauna. Café da manhã. Saída para aprofundar os encontros
com a vida selvagem desta região realizando um foto-safari ao longo da Estrada Parque .Almoço na Pousada. A tarde visita ao
centro de reintrodução de psitacídeos da pousada e trilhas para a Torre do Tuiuiu com 13m de altura, de onde se pode
observar um ninho da “ave símbolo” do Pantanal. Retorno à Pousada Araras.
Obs 1: A pousada ARARAS reserva-se o direito de cancelar ou substituir qualquer atividade regular se as condições ambientais
não forem favoráveis a sua realização.
Obs 2: A atividade de passeio a cavalo somente é realizada por crianças com idade acima de 08 anos.
 5º Dia - Araras Ecolodge - Cuiabá / Origem
Saída em traslado regular para Cuiabá e embarque para a cidade de origem.
Horários regulares: Araras Ecolodge - Aerop. Cuiabá: 07:30hs e 12:00hs.
"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)

*** NÃO INCLUI A TAXA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ***
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Para maior comodidade durante os passeios, recomendamos levar na bagagem alguns itens:
● Estação das ÁGUAS (Dezembro a Março) / VAZANTE (Abril a Junho): roupas confortáveis e leves; dois pares de calçados (tênis, botinas,
etc.), um para ser usado no passeio, sujeito a ficar sujo e molhado, e o outro para troca; calças jeans (principalmente para o passeio a
cavalo); traje de banho (maiô/sunga); chapéu ou boné; repelente; protetor solar; óculos escuros; filmes fotográficos; binóculos; capas de
chuva e lanterna.
● Estação da SECA (Julho a Novembro): além dos itens acima, levar jaquetas e agasalhos de frio.
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Traslados regulares Aerop. de Cuiabá-Araras Ecolodge-Aerop. de Cuiabá nos seguintes horários:
Saída de Cuiabá: Aerop. Cuiabá-Araras Ecolodge: 13:20hs e 17:00hs
Saída da Araras: Araras Ecolodge-Aerop. Cuiabá: 07:30hs e 12:00hs
INCLUI: Hospedagem com pensão completa e passeios conforme programação diária da Pousada. Traslados regulares Aerop. de
Cuiabá-Araras Ecolodge-Aerop. de Cuiabá. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

