O E X U B E R A N T E PA N TA N A L E O M E L H O R D E B O N I T O
NO FERIADO DE TIRADENTES

• Saída: 19.Abril.2020 •
• Uma viagem, duas regiões de contemplação da natureza. O Pantanal,
maior planície inundável do mundo e Bonito - abrigo das águas mais
cristalinas do planeta!
• 3 noites na Pousada Aguapé Pantanal, localizada em uma rica área
formada por vegetação típica. Conheceremos a riqueza do Pantanal
de maneira única. Com sistema de pensão completa e passeios
incluídos!
• 4 noites no Zagaia Eco Resort, incluindo passeios à Gruta Azul,
flutuação no Rio Sucuri - que possui a segunda água mais cristalina
do mundo e trilha na Serra do Bodoquena.
19.04.20 • RIO DE JANEIRO / CAMPO GRANDE / POUSADA AGUAPÉ
PANTANAL
Em horário a ser determinado, apresentação no Aeroporto do
Galeão para embarque com destino a Campo Grande. Consulte
embarque desde outras cidades. Chegada em Campo Grande,
recepção e continuação para a Pousada Aguapé Pantanal (ou
similar). Localizada em uma área rica formada por vegetação
típica do Pantanal, mesclada com vegetação do cerrado, baías,
vazantes, corixos, e o rio Aquidauana, a Pousada Aguapé Pantanal
possibilita que os visitantes conheçam as riquezas do Pantanal
de maneira única! Ainda hoje, saíremos para um primeiro contato
com a região! As opções de passeio são muitas: Poderemos
passear a cavalo, caminhar por trilhas, fazer um safári fotográfico,
passear de barco no rio Aquidauana, fazer pescaria esportiva
de piranhas na baía, manejar gado, passear de charrete...
*Passeio a ser programado pela pousada, dependendo das
condições climáticas e o regime das águas. LANCHE DA TARDE E
JANTAR INCLUÍDOS.

20.04.20 • POUSADA AGUAPÉ PANTANAL
Café da manhã no hotel. Mais um dia para explorarmos o
Pantanal em diversos passeios organizados pela Pousada Aguapé
Pantanal. Todos os passeios realizados passam por paisagens
únicas, mas é o cavalo uma das principais atrações da Pousada
Aguapé, pois é a melhor maneira de se conhecer o pantanal.
Cavalgando por seus campos abertos, brejos, capões, cordilheiras,
corixos e baias, nos deparamos com uma rica variedade de flora
e exuberante fauna, típicas de uma região bem preservada.
*Dois passeios incluídos por dia, a serem programados pela pousada,

dependendo das condições climáticas e o regime das águas.
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
21.04.20 • POUSADA AGUAPÉ PANTANAL
Café da manhã no hotel. Em uma das noites durante a estadia,
é organizada a focagem noturna, que pode ser conjugada ou não
com o sáfari fotográfico. É durante a noite que os animais de hábitos
noturnos e o céu estrelado do Pantanal esperam por nós!
*Dois passeios incluídos por dia, a serem programados pela pousada,
dependendo das condições climáticas e o regime das águas.
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
22.04.20 • POUSADA AGUAPÉ PANTANAL / ZAGAIA ECO RESORT
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída com
destino ao nosso próximo paraíso, Zagaia Eco Resort (ou similar), em
Bonito. Assim que cruzar o portal do Zagaia você sentirá a energia
vibrante da natureza de Bonito: 600.000m2 de área plana, com o
contorno da Serra da Bodoquena ao fundo, uma visão magnífica!
Não é à toa que Bonito ganhou nos últimos dezesseis anos o prêmio
Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil, promovido pela revista
Viagem e Turismo. Um privilégio estarmos aqui! CAFÉ DA MANHÃ E
JANTAR INCLUÍDOS.

2304.20 • ZAGAIA ECO RESORT
Café da manhã no hotel. Saíremos para um passeio pela incrível
Gruta Azul. Após uma caminhada de 250m na mata e uma descida
de 300 m dentro da Gruta, você vai avistar um lago de águas
intensamente azuladas. Ninguém sabe ao certo de onde vêm suas
águas, acredita-se na existência de um rio subterrâneo que alimenta o
lago. Impressionante! Ainda hoje, faremos um passeio pelo Rio Sucuri,
que possui a segunda água mais cristalina do mundo! Após receber
os equipamentos de flutuação, acompanhado de nosso guia, você
começará uma caminhada de 10 minutos, para conhecer a nascente
do Rio, a fauna e flora local. Em seguida, começaremos a flutuação
nas águas cristalinas, com diversos peixes e a exuberante flora
subaquática. A incidência de raios solares ilumina toda a superfície. O
fundo do rio tem cor clara, pois é formado por pedaços de caramujos
calcificados. Imperdível! CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

24.04.20 • ZAGAIA ECO RESORT
Café da manhã no hotel. Saída para trilha na Serra do Bodoquena,
repleta de exuberante fauna e flora. Durante a trilha, é possível
observar expressivamente as características de Mata Atlântica
e cerrado que se fundem, enriquecendo ainda mais a paisagem
do local, além de várias espécies de animais. Em um percurso de
2.500m, iremos desfrutar de oito paradas para banho, com belíssimas
cachoeiras e piscinas naturais do Rio Betione. CAFÉ DA MANHÃ,
ALMOÇO E JANTAR INCLUÍDOS.
25.04.20 • ZAGAIA ECO RESORT
Café da manhã no hotel. Dia livre no Zagaia, para você escolher
qual passeio mais combina com você! As opções são muitas!
Bonito também tem ótimos programas a noite! Os alegres
barzinhos da avenida principal, a praça com piraputangas
gigantes saltando do chafariz, as sorveterias com sabores
exóticos, o aquário para visitar, as lojas que ficam abertas até
mais tarde... Aproveite! CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.
26.04.20 • ZAGAIA ECO RESORT / RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado ao
aeroporto para embarque em voo com destino ao Rio de Janeiro.
HOTELARIA
• 3 noites na Pousada Aguapé Pantanal (ou similar) em sistema de
pensão completa;
• 4 noites no Zagaia Eco Resort (ou similar) em sistema de meia
pensão;

• Acompanhamento por Guia durante a parte terrestre da excursão;
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso tenha um
número mínimo de passageiros.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado
(1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento AFFINITYNacional (ou similar) Cobertura até R$30.000,00. Cobertura para cancelamento de viagem
(conforme condições): até R$1.000,00 (**Esta opção é facultativa,
ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro
– cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente
previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja
do seu interesse em adquirir plano com coberturas diferenciadas,
devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre a possibilidade
e respectivas condições). - IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/
aeroporto incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos voos
sugeridos para o grupo (acima). Passageiros que optarem por voos
diferente dos acima não terão direito a traslados, que poderão ser
adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países
para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas
sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires,
lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de
voos e ferries, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries,
etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
PARTE TERRESTRE + ÁEREA
VALORES
EM REAIS

EM APTO
DUPLO

EM APTO
TRIPLO

QUÁDRUPLO

POR PASSAGEIRO

R$ 5.910

R$ 5.630

R$ 5.490

SUPLEMENTO APARTAMENTO SINGLE

EM APTO

R$ 1.930,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

TAXAS TOTAIS

R$ 302,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou
boleto bancário.Taxas pagas junto da entrada.
• CONSULTE PARTE AÉREA INCLUÍDA •
• Para parte aérea, documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Nacionais em Classe Econômica para os trechos: (1)
Rio de Janeiro - Campo Grande e (2) Campo Grande - Rio de Janeiro;
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com
café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.

