Pantanal Sul Mato-grossense
Recife, Campo Grande, Bonito, Miranda, Fazenda São Francisco, Ponta
Porã, Pedro Juan Caballero, Campo Grande, Recife.

Período: 11 a 16 de Outubro de 2019
Programação:
1º DIA (11/10 – Sexta-feira): RECIFE / CAMPO GRANDE
Às _______ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque às ______ no Vôo
_______ com destino à Campo Grande (MS). Previsão de chegada às _____. Recepção e traslado ao Hotel Jandaia ou similar
para fazermos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). A tarde, faremos city tour histórico e panorâmico
conhecendo os principais pontos turísticos da capital Sul Mato-Grossense como a Morada do Baís, prédios e ruas históricas, Casa
do Artesão, Memorial da Cultura Indígena, entre outros. Programação noturna a combinar
2º DIA (12/10 - Sábado): CAMPO GRANDE / BONITO
Às 08h. acerto de extras do hotel e saída com destino a Bonito (MS). Previsão de chegada às 12h. para acomodação em aptos
duplos e triplos (conforme reserva) no Marruá Hotel ou similar. A tarde, faremos passeio ao Balneário municipal (ingresso não
incluso no pacote). Pernoite
3º DIA (13/10 - Domingo): BONITO
Às 08h. saída para passeio em bote pelo Rio Formoso (opcional, não incluso no pacote). A tarde, faremos visita a Gruta do Lago
Azul (Fácil Acesso – opcional não incluso no pacote). Programação noturna livre
4º DIA (14/10 – Segunda-feira): BONITO / FAZENDA SÃO FRANCISCO / BONITO
Às 08h. saída com destino a Miranda onde faremos visita à Fazenda São Francisco (Entrada 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, retornaremos ao hotel em Bonito.
Pernoite
5º DIA (15/10 – Terça-feira): BONITO / PONTA PORÃ / PEDRO JUAN CABALLERO
Às 08h. acerto de extras no hotel e saída com destino à Ponta Porã (MS). Manhã em viagem com previsão de chegada às 12h.
onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Ibis Styles ou similar. A tarde será dedicada 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. Pernoite
6º DIA (16/10 – Quarta-feira): PONTA PORÃ / CAMPO GRANDE
Manhã dedicada a compras na Fronteira Brasil / Paraguai. Às 12h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto
Internacional de Campo Grande (MS) onde embarcaremos às _____ no voo ______ com destino à Recife (PE). Previsão de
chegada às _____ do dia 17/10. Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:





Transporte próprio para o turismo com ar; tv, som,
toillete, frigobar;
Bilhete aéreo Recife / Campo Grande / Recife;
06 diárias em hotéis classe turística;
Entrada p/ Fazenda São Francisco em Miranda;



Guia acompanhante (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA (Parte Aérea voando GOL – sujeito a reajuste sem aviso prévio):
A partir de R$ 1.890,00 parcelado em 06x de R$ 315,00 nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre):
Apto duplo: R$ 1.800,00 ou 10 X de R$ 180,00 (Cheque ou cartão);
Apto triplo: R$ 1.600,00 ou 10 X de R$ 160,00 (Cheque ou cartão);
A excursão poderá ser paga em até 10 X no cartão Hiper e em 6X nos cartões Visa e Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVA:

