
 

CAMPO GRANDE / PANTANAL / BONITO 

 
SAÍDA: 22/07/2023            RETORNO: 28/07/2023 

 
1º dia – 22/07 (sábado): Caxias/Farroupilha/Carlos Barbosa/Garibaldi/Bento x Campo Grande (MS) – 
1350km: Saída ás 06:00h em ônibus leito total, com viagem diurna, noite em trânsito. 
 
2º dia – 23/07 (domingo): Campo Grande: chegada pela manhã.... e city tour pela capital sul mato-grossense, 
conhecendo seus principais pontos turísticos como centro histórico e o maior aquário de água doce do 
mundo  (ingresso não incluso). À tarde hospedagem. Pernoite. 
 
3º dia – 24/07 (segunda-feira): Campo Grande x Miranda (Fazenda San Francisco) – 230km x Bonito – 130km: 
Café da manhã. Desocupação do hotel e viagem até Miranda para Conhecermos a Fazenda San Francisco que 
fica dentro do Pantanal, onde teremos muita diversão e emoção garantidas com passeios para conhecer a 
Fauna e Flora pantaneira. Safári Fotográfico com Trilha do Caranda, Passeio de Chalana com Pescaria de 
Piranhas, degustar um delicioso almoço na Fazenda, final do dia viagem até Bonito, chegada. Hospedagem. 
Pernoite. 
 
4º/5º/6º dias – 25,26,27/07 (terça/quarta/quinta-feira): Bonito: Café da manhã. Os 3 dias dedicados aos 
seguintes passeios: Gruta do lago Azul (idade mínima para fazer passeio é de 6 anos), Eco Park com passeio 
de Bote, Cachoeiras da Bodoquema com almoço, Nascente Azul. 
 
7º dia – 28/07 (sexta-feira) – Bonito x Bento/Gdi/Cb/Farroupilha/ Caxias do Sul – 1350 km: Café da manhã. 
Desocupação do hotel, e início da viagem de regresso, diurna e noite em transito... 
 
8º dia – 29/07 (sábado) – chegada final da manhã as cidades de origem. 

Fim de nossos serviços! Obrigada...até a próxima viagem. 
 
Para melhor andamento da viagem,por motivo de força maior, agendamento e/ou outro imprevisto(s) a ordem dos passeios poderá ser alterada. 

 
INCLUI:  

 Transporte em ônibus leito total,  
 Seguro transporte obrigatório; 
 05 pernoites em hotel sendo: 1 em Campo Grande e 4 em Bonito,  
 05 cafés da manhã,  
 02 almoços,  
 City com guia local em Campo Grande,  
 day use com 2 atividades na Fazenda San Francisco,  
 04 passeios em Bonito com transporte local e guia local, sendo: gruta do Lago Azul, Eco Park com 

passeio de Bote, Cachoeiras da Bodoquema, Nascente Azul,  
 Guia de turismo toda a viagem; 
 Seguro viagem. 

 
NÃO INCLUI: passeios extras, frigobar e serviços extras a diária no hotel, compras, refeições não 
mencionadas, bebidas nas refeições, taxas e ingressos para opcionais, remédios de uso pessoal e tudo o que 
não estiver mencionado no item acima: “inclui”. 
 
Investimento por pessoa em apto duplo/triplo:  
R$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta reais). 
Formas de pagamento: até 10 x no cartão de crédito de R$ 439,00 (com pgto iniciando até março). 
 


