Cruzeiro no Pantanal Sul- 5 dias

Saídas: Quarta-Feira e Domingo

1º Dia - Origem / Corumbá
Embarque com destino a Corumbá. Recepção no aeroporto e translado para o Hotel Nacional, localizado no centro de
Corumbá. Acomodação no hotel. Inclui café da manhã.

2º Dia – Corumbá – visita à cidade e embarque no cruzeiro
Na parte da manhã, visita guiada de aproximadamente. 3 horas para descobrir um pouco mais sobre a cidade de Corumbá
com suas praças, ladeiras, mirante do Cristo Rei e casas de artesanato. Almoço incluído em restaurante local. Após o almoço,
saída para o porto e às 14:00h check–in no Barco Hotel, acomodação em cabine externa.
16:00h Partida - Navegação no rio Paraguai descendo o Rio Paraguai com coquetel de boas vindas servido no deck do navio.
Pensão completa durante a estadia no navio. Após o jantar, primeira excursão com botes para observação de jacarés.

3º Dia – Navegação – Safári Fotográfico e Fazenda São João
O passeio de hoje começa cedo e oferece contato único com a fauna e flora do Pantanal sul mato-grossense.
Uma combinação de safári fotográfico em carro aberto pela linda Estrada Parque e estadia day-use em fazenda pantaneira
para atividades como passeio a cavalo e caminhadas. Um verdadeiro almoço pantaneiro será servido na fazenda (bebidas não
incluídas). Retorno pela Estrada Parque por volta das 15.00hrs. Embarque, jantar e continuação da navegação pelo Rio
Paraguay.

4º Dia – Navegação – Passeio de bote pelo Pantanal
A aventura de hoje nos leva para um dos braços do Rio Paraguai, conhecido como Paraguai Mirim. Passeio de bote em meio à
natureza intocada, com possibilidade de banho.
O passeio sempre é acompanhado por guias/instrutores capacitados, possibilitando aproveitar ao máximo o contato com a
natureza. No fim da tarde, navegação com destino a Corumbá, chegada prevista à noite. Pernoite no barco.

5º Dia – Corumbá / Origem
Café da manhã a bordo – traslado para o aeroporto para embarcar em seu voo de retorno.

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser
alterada a critério do guia/staff do barco."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
INCLUI:. - traslado de chegada e saída em Corumbá, acomodação por 1 noite no Hotel Nacional em Corumbá com café da
manhã, city tour Corumbá com almoço no ida 2, 3 pernoites no navio em cabine privativa externa com banheiro privativo / ar
condicionado e pensão completa (começa com jantar no dia 2 e termina com café da manhã no dia 5), open bar durante o
cruzeiro (inclui água, refrigerante e cerveja), passeios descritos durante a estadia no cruzeiro.
NÃO INCLUI: Passagem aérea, gastos de ordem particular, telefones Via Satélite R$ 20,00 o minuto, Estacionamento, Bebidas
alcoólicas como whisky, drinks, etc, taxa de Embarque + Seguro - R$ 72,00 por pessoa.

Saídas Programadas:
Novembro/2017

Dezembro/17

Janeiro/18

Fevereiro/18

08 a 12
12 a 16
15 a 19
19 a 23
22 a 26
26 a 30
29 a 03

03 a 07
06 a 10
10 a 14
13 a 17

10 a 14
14 a 18
17 a 21
21 a 25
24 a 28
28 a 01
31 a 04

04 a 08
07 a 11
11 a 15
14 a 18
18 a 22
21 a 25

