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Saída do aeroporto de Salvador as 04h25 da manhã em direção a
Campo Grande, com escala no aeroporto de Brasília. Chegaremos a
capital federal às 06h25 e seguiremos viagem às 08h10, com
previsão de chegada a capital do Mato Grosso do Sul às 08h50.
Após chegada seguiremos para a cidade de Bonito, com previsão de
chegarmos entre 13:00 e 13:30. Pararemos para almoçar na cidade.
Após almoço, seguiremos para conhecer o lindo Bosque das Águas
de rios cristalinos. Um balneário SENSACIONAL para tomarmos um
delicioso banho com os peixinhos de Bonito.
No final da tarde seguiremos para descanso na pousada. A noite
será livre em Bonito.

5 dias BONITO - MS

1° DIA - 24/08/2022



Teremos um dia mágico em Bonito. Conheceremos dois belos
atrativos da região: a Gruta do Lago Azul e o Ecopark Porto da Ilha.
Localizada na área rural de Bonito, a Gruta do Lago Azul é formada
por duas cavernas com formações calcárias (estalagmites e
estalactites) incríveis. É um passeio contemplativo onde o viajante
terá a oportunidade de admirar a beleza desse lugar. A caminhada é
de aproximadamente 500m.
Em seguida conheceremos o belo EcoPark Porto da Ilha. Uma área
natural formada por matas, cachoeiras cristalinas e piscinas naturais
no meio do rio Formoso. Uma excelente oportunidade para
passarmos o restante do dia e curtir a natureza de Bonito. No
Ecopark ainda há atividades opcionais para os que gostam de
aventura: Boia Cross, Passeio de bote e o stand up.
Ao final da tarde retornaremos para a pousada. A noite será livre.

5 dias BONITO - MS

2° DIA - 25/08/2022



Nosso dia hoje começará com uma visita ao Rio Sucuri. Faremos uma
flutuação nas suas águas cristalinas, rodeadas de linda vegetação.
Após receber o equipamento, caminharemos cerca de 15 minutos
admirando a fauna e flora da região. Nossa flutuação será em
aproximadamente 1.800m acompanhados de diversos peixes e
exuberante flora subaquática.
Em seguida, visitaremos uma tradicional e típica fazenda do Mato
Grosso do Sul: a Estância Mimosa. Curtiremos o clima do campo e as
belas paisagens da região, além das suas cristalinas cachoeiras. No
espaço também há passeios opcionais, como passeio a cavalo e
observação de aves.
No final da tarde retornaremos para a pousada em Bonito.
A noite será livre.

5 dias BONITO - MS
3° DIA - 26/08/2022



No nosso terceiro dia de roteiro conheceremos mais belas regiões de
Bonito. Nosso primeiro passeio será a flutuação no incrível Rio da
Prata. A suave correnteza do rio leva o viajante por um passeio
subaquático fantástico, com dezenas de peixes e belas plantas
aquáticas. Você flutuará por cerca de 2km por belas paisagens.
Em seguida, conhecermos a Lagoa Misteriosa. A flutuação é
indescritível, onde você conseguirá avistar dois abismos submersos
que formam o fundo da lagoa. A experiência é simplesmente
inesquecível.
Após passeios retornaremos a cidade de Bonito. Uma ótima
oportunidade para comprar as últimas lembrancinhas.
A noite será livre.

5 dias BONITO - MS

4° DIA - 27/08/2022



Às 01h30 da manhã sairemos de Bonito em direção ao aeroporto de
Campo Grande, com voo agendado para as 07h45 em direção a
Salvador. Faremos uma conexão em Guarulhos/SP, pousando no
aeroporto às 10h25. Às 12h10 nosso voo sai em direção a Salvador,
com previsão de chegada às 14h25.

OBS: Horários dos voos podem ser modificados pela cia aérea em virtude
de ajuste de malha. Orientamos que deixe o dia livre para viajar, visto
que os horários dos voos podem ser modificados.

5 dias BONITO - MS

5° DIA - 28/08/2022



Transporte aéreo Salvador/Campo Grande/Salvador;
Transfer aeroporto de Campo Grande/Bonito/Campo Grande;
Transfer para os passeios previstos;
Hospedagem com café da manhã em Bonito;
Passeios: Bosque das Águas, Gruta da Lagoa Azul, Eco Parque Porto
da Ilha, Flutuação no Rio Sucuri, Estância Mimosa, Flutuação no Rio
da Prata, Lagoa Misteriosa;
Ingressos de acesso;
Equipamentos para flutuação;
Almoço na Estância Mimosa;
Almoço na fazenda do Rio da Prata;
Seguro viagem;
Acompanhamento de guia local;
Fotografia digital.

5 dias BONITO - MS

PACOTE INCLUI:



Cartão de crédito em até 10x de 390,00 - R$ 3.900,00
Pix parcelado até o dia da viagem - R$ 3.700,00
Crianças - Permitido apenas a partir de 5 anos - R$ 3.200,00

Também há a opção de fizer mesclado - parte do pagamento em pix e
parte do pagamento em cartão.

OBS: NÃO ESTÁ INCLUÍDO ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR - EXCETO
ALMOÇO NA ESTÂNCIA MIMOSA E NO RIO DA PRAIA) E PASSEIOS
OPCIONAIS COMO BOIA CROSS, PASSEIO DE BARCO, TIROLESA,
PASSEIO DE CAVALO, ETC)

5 dias BONITO - MS
valores:


