Pantanal Norte e Sul Matogrossense com Compras no
Paraguai e Bolívia
Recife, Campo Grande, Ponta Porã, Pedro Juan Cabarello,
Bonito, Fazenda São Francisco, Miranda, Corumbá, Puerto
Quijarro, Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Fazenda Pantanal.
Período: 12 a 28 de Janeiro de 2019
Programação:
1º DIA (12/01 – Sábado): RECIFE / CAMPO GRANDE - Às ______ apresentação do grupo no
Aeroporto Internacional do Guararapes Gilberto Freyre para embarque no vôo _______ às ______
com destino à Campo Grande (MS). Previsão de chegada às ______. Recepção e traslado Aeroporto
/ Hotel Advanced ou similar onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Tarde livre para descanso e atividades independentes. Programação noturna: Sugerimos ao
grupo ida à Feira Central.
2º DIA (13/01 – Domingo): CAMPO GRANDE - Às 08h. saída para city tour histórico e panorâmico
conhecendo os principais pontos turísticos da capital Mato-grossense como a Morada do Baís,
prédios e ruas históricas, Casa do Artesão, Memorial da Cultura Indígena, entre outros. Retorno ao
hotel no final da tarde. Noite livre.
3º DIA (14/01 – Segunda-feira): CAMPO GRANDE / PONTA PORÃ / PEDRO JUAN CABALLERO Manhã livre para atividades independentes. Às 12h. de extras no hotel e saída com destino à Ponta
Porã (MS). Tarde em viagem com previsão de chegada ás 18h. para fazermos acomodação em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. Noite livre
4º DIA (15/01 – Terça-feira): PONTA PORÃ / PEDRO JUAN CABALLERO - Dia dedicado a Tour de
Compras em Ponta Porã (lado brasileiro) e Pedro Juan Caballero (lado paraguaio). Separadas pela
AVENIDA INTERNACIONAL, brasileiros e paraguaios circulam livremente entre as duas cidades com
toda estrutura do comércio voltada para atender os turistas brasileiros. Sugerimos ao grupo compras
no SHOPPING CHINA. Retorno ao hotel para pernoite
5º DIA (16/01 – Quarta-feira): PONTA PORÃ / BONITO - Manhã livre para atividades independentes
e ultimas compras. Às 12h. acerto de extras do hotel e saída com destino à Bonito (MS). Previsão de
chegada às 18h. para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Tapera ou
similar. Programação noturna livre
6º DIA (17/01 – Quinta-feira): BONITO - Às 08h. saída para passeio com bote pelo Rio Formoso
(opcional). Retorno ao hotel no final da tarde. Noite Livre.
7º DIA (18/01 – Sexta-feira): BONITO - Pela manhã faremos passeio ao Balneário municipal
(ingresso não incluso). À tarde faremos visita a Gruta do Lago Azul (Fácil Acesso – opcional não
incluso no pacote). Programação noturna livre
8º DIA (19/01 – Sábado): BONITO / FAZENDA SÃO FRANCISCO / MIRANDA - Às 08h. acerto de
extras no hotel e saída com destino a Miranda onde faremos visita à Fazenda São Francisco
(Entrada não incluso no pacote). Dia livre para aproveitarmos os atrativos da Fazenda pantaneira,
desfrutarmos do Safari Fotográfico, reservas florestais, caminhadas, contemplação da fauna e a flora
existente no local (opcional não incluso no pacote). Após visita, faremos acomodação em aptos
duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística na cidade de Miranda.
9º DIA (20/01 – Domingo): MIRANDA / CORUMBÁ - Às 10h. acerto de extras do hotel e saída com
destino à Corumbá (MS). Manhã em viagem com previsão de chegada às 15h. para acomodação em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação noturna livre
10º DIA (21/01 – Segunda-feira): CORUMBÁ / PUERTO QUIJARRO - Dia dedicado para compras
na cidade fronteiriça de Puerto Quijarro – Colômbia. Retorno ao hotel em Corumbá. Pernoite

11º DIA (22/01 – Terça-feira): CORUMBÁ - Às 08h. saída para city tour pela cidade histórica de
Corumbá – primeira cidade sul mato-grossense a ter seu Sítio Urbano, histórico, paisagístico e
arquitetônico tombado como Patrimônio Cultural Nacional. Na visita ao MUPHAN você conhecerá a
história da ocupação humana no pantanal, da guerra do Paraguai, história das ferrovias, fundação de
Corumbá, as primeiras fazendas pantaneiras e a história do Marechal Rondon. Pernoite
12º DIA (23/01 – Quarta-feira): CORUMBÁ / CAMPO GRANDE / CUIABÁ - Às 09h. acerto de extras
no hotel e saída com destino à Campo Grande. Ao chegarmos a Campo Grande, seguiremos com
destino ao Aeroporto Internacional onde embarcaremos no voo AVIANCA O6 6382 às 20h.40min.
com destino à Cuiabá (MT). Previsão de chegada às 21h.55min. Após desembarque faremos traslado
Aeroporto / Mato Grosso Palace Hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Pernoite
13º DIA (24/01 – Quinta-feira): CUIABÁ - Às 08h. saída para city tour panorâmico conhecendo
os principais pontos da cidade como: o Morro da Luz (famoso por se ter uma bela vista do Centro
Histórico da capital), Monumento dos Bandeirantes, Palácio do Governo, Museu de Pedras Ramis
Bucais, Centro Geodésico entre outros. Noite: Pantanal shopping.
14º DIA (25/01 – Sexta-feira): CUIABÁ / CHAPADA DOS GUIMARÃES- Às 08h. saída do hotel para
visita ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Retorno ao hotel no final da tarde.
Programação noturna a combinar.
15º DIA (26/01 – Sábado): CUIABÁ / FAZENDA PANTANAL - Às 08h. acerto de extras no hotel e
saída com destino à cidade de Poconé onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva) no Pantanal Mato Grosso Hotel – End: Estrada Transpantaneira, Zona Rural de
Poconé – Tel: (65) 3614-7500. Restante do dia livre para aproveitarmos as belezas da Fazenda
pantaneira. Pernoite
16º DIA (27/01 – Domingo): FAZENDA PANTANAL - Vamos desfrutar desse belíssimo paraíso,
onde desfrutaremos de passeio Barco, focagem noturna, entre outras opções. Pernoite
17º DIA (28/01 – Segunda-feira): FAZENDA PANTANAL / CUIABÁ / RECIFE - Manhã livre para
atividades independentes. Às 12h. acerto de extras no hotel e saída com destino à Cuiabá onde
embarcaremos no Aeroporto Internacional de Cuiabá às _____ no vôo _______ com destino a Recife
(PE). Previsão de chegada às _____ do dia 29/01. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:






Ônibus ou Micro de turismo com ar; tv,
som, toillete, frigobar;
Bilhete aéreo Recife / Campo Grande –
Cuiabá / Recife;
16 diárias em hotéis classe turística;



Guia acompanhante (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA (PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA – sujeito a reajuste):
 Apto duplo R$ 6.800,00 ou 10 x de R$ 680,00 (Cheque ou cartão de crédito);
 Apto triplo R$ 6.500,00 ou 10 x de R$ 650,00 (Cheque ou cartão de crédito);
 A excursão poderá ser paga em até 10x nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES:

