
 
 

             Orçamento Nº: 496/2019. 

 

BONITO / MS 

 

SAÍDA: 28/JANEIRO/2020                                     RETORNO: 03/FEVEREIRO/2020 
 

Bonito é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. 
Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 21 738[4] habitantes. 

Pólo do ecoturismo, suas principais atrações são as paisagens naturais, os mergulhos em rios de 
águas transparentes, cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas. Juntamente com Jardim, Guia Lopes da 
Laguna e Bodoquena, é o principal município que integra o complexo turístico do Parque Nacional 

da Serra da Bodoquena, apresentando grande potencial turístico. Com diversos tipos de fauna e 
flora, Bonito foi considerado um dos lugares mais bonitos do Brasil. Existem mais de 4.000 espécies 

de plantas e suas águas e rios podem abrigar mais de 2.000 espécies de peixes e aquáticos. 

 

ROTEIRO 

 
 

1° Dia: 28/01: CAXIAS/ BONITO: Apresentação dos passageiros às 13h00min em frente a o  P o s t o  S I M  n a  R u a  2 0  d e   
S e t e m b r o  p r ó x i m o  a  B o a t e  C h a r d o n a y  para procedimentos de embarque em ônibus leito turismo equipado com:  
ar condicionado, calefação, monitores, DVD, som de rádio e CD, frigobar, toalete, cafeteira com destino Bonito 
 
2° Dia: 29/01: BONITO: Chegada diretamente ao hotel, localizado no centro da cidade, para hospedagem (conforme disponibilidade) 
em aptos duplos e triplos.  Após restante do dia livre para usufruir a infraestrutura do hotel.  Jantar (incluso) 1º pernoite. 
 
3° Dia: 30/01: BONITO: Após o café da manhã no hotel visitação a Gruta Azul (com ingresso). Almoço (não incluso).  
A tarde ida para flutuação no rio da prata hotel. Jantar (incluso).  2º pernoite. 
 
4º Dia: 31/01: BONITO: Após café da manhã no hotel, saída para Passeio de Day Use (dia todo) na Fazenda San Francisco com as  
atividades , Safári Fotográfico, trilha do Caranda e Passeio de Chalana. Almoço (incluso). Jantar (incluso) 3º  Pernoite. 
 
5º Dia: 01/02: BONITO: Após café da manhã no hotel, dia totalmente livre para passeios opcionais e para usufruir a infraestrutura 
do hotel. Jantar (incluso) 4º     Pernoite. 
 
6° Dia: 02/02: BONITO/CAXIAS: Após o café da manhã (incluso), acerto contas no hotel início viagem de volta a Caxias  
do Sul. 
 
7° Dia: 03/02: CAXIAS DO SUL: Chegada diretamente em frente à rodoviária de Caxias do Sul.  
                                                                                                                                                  Fim de nossos serviços! Obrigada e até a próxima viagem! 
 
 

O PACOTE INCLUI: 
 
 Ônibus LEITO TOTAL totalmente equipado, 
 Seguro transporte obrigatório, 
 Seguro assistencial básico 24hs para derivado de acidentes pelo período da viagem, 
 04  noites de hospedagem com café da manhã - http://www.marruahotel .com.br/  
 04 jantares sem bebidas;  
 Passeio com ingressos Gruta Azul; 
 Passeio com ingresso na Flutuação; 
 Passeio com ingresso Fazenda São Francisco; 
 Guia de turismo cadastrada no Ministério do turismo toda a viagem, 
 Serviço de bordo (salgadinhos, docinhos, biscoitos, balas, bombons, pirulitos, pipocas, água mineral e refrigerante). 
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO /TRIPLO: R$ 2.650,00 para grupo mínimo de 20 pagantes 
Criança de zero a 05 anos R$ 30,00 free sem ocupar poltrona no ônibus e com 02 adultos no mesmo quarto no hotel. 
06 a 12 anos R$ 310,00 

 
 
FORMA DE PAGAMENTO: a vista ou em 06 vezes iguais de R$ 468,00 com cheques pré-datados ou cartão de credito. 

 
Não inclui: bebidas nas refeições, refeições não mencionadas, gastos extras de natureza pessoal: telefonemas, frigobar, passeios opcionais, compras,  
gorjetas e tudo que não estiver mencionado no item o pacote inclui. 
HOTEL PREVISTO: Hotel Marrua http://www.marruahotel.com.br  Obs.: 1) As diárias na rede hoteleira iniciam às 12h terminando às 12h do  
dia seguinte.  2) Excepcionalmente e conforme disponibilidade de apartamentos, a hospedagem poderá ocorrer antes do início da diária. 3)  
Para melhor andamento da viagem a ordem dos passeios poderá ser alterada.  4) Disponibilidade de vagas para esta viagem está sujeita a alteração  
sem prévio aviso, consulte-nos.          
 

 

Documentação 

É imprescindível que o participante leve documento de identidade com foto. Menores de 16 anos devem viajar 
acompanhados dos pais ou responsável legal, comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá portar 
autorização judicial. 
 
Observações 
Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos programas poderá ser alterada a critério 
da empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 
 
O que trazer para sua viagem a Bonito: 
- Protetor solar; 
- Repelente de Insetos; 
- Calçado fechado (tênis e/ou bota) - 2 pares no mínimo; 
- Chapéu ou boné; 
- Roupas de banho; 
- Toalha de banho; 
- Equipamento fotográfico ou filmadora; 
- Binóculos; 
- Calça comprida para possíveis cavalgadas (preferência jeans); 
- Casaco impermeável para proteção de vento 
                                                   
 

P.s. lugar no ônibus reservado mediante pagamento e por ordem de inscrição. A inscrição somente é confirmada mediante pagamento. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, endereço e  
telefones de contato. 
 - É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- Forma de pagamento: à vista (dinheiro ou depósito bancário); parcelamento com cheques pré-datados e cartão. 
- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote. 
- Recomendamos a vacina da Febre Amarela. 
Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes.  
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