
 

AVENTURAS NO PANTANAL COM BONITO 
SAÍDAS: 20/07 a 02/08 | 17/08 a 30/08 

 
1º DIA – Belo Horizonte / Marília - Partida as 08:00 horas 
da manhã, do Terminal Turístico JK, loja 44. Viagem em 
ônibus leito turismo, equipado com TV, DVD, Toillete, 
serviço de bordo e guia acompan12hante. Chegada em 
Marília prevista para o final da tarde. Hospedagem. Noite 
livre. 
 
2º DIA – Marília / Ponta Porã - Após o café da manhã, 
viagem para Ponta Porã. Chegada prevista para a noite. 
Hospedagem. Noite livre. 
 
3º DIA – Ponta Porã – Café da manhã e manhã livre para 
compras de artigos importados, próximo ao hotel na cidade 
de Pedro Juan Caballero - Paraguai. Almoço. À tarde, visita 
ao Shopping China. Noite livre. 
 
4º DIA – Ponta Porá / Bonito - Após o café da manhã, 
seguiremos viagem com destino a Cidade de Bonito. 
Chegada prevista por volta de 12:00 horas. 
Almoço. (Sugerimos passeios opcionais - verificar com o 
guia). Noite livre. 
 
5º DIA – Bonito - Dia inteiramente livre para atividades 
independentes. (Sugerimos passeios opcionais - verificar 
com o guia). Almoço. Noite livre. 
 
6º DIA – Bonito / Miranda - Manhã livre. Às 14:00 horas, 
seguiremos viagem com destino à Miranda. Neste trecho, 
iremos observar uma bela paisagem da Serra da 
Bodoquena, local onde habitam os Índios Terenas. Chegada 
prevista para o final da tarde. Hospedagem. À noite, Jantar 
festivo com uma típica moda de viola. 
 
7º DIA – Miranda / Corumbá - Após o café da manhã, 
seguiremos viagem para Corumbá. Almoço em viagem. 
Chegada prevista para a tarde e city-tour conhecendo seus 
principais pontos turísticos, como: Casa de Dona Izulina, 
Casa do Massa Barro, Casario da Beira Rio e muito mais. 
Hospedagem. Noite livre. 
 
8º DIA – Corumbá - Após o café da manhã, passeio de 
Chalana pelo Rio Paraguai. Almoço na Chalana incluído. 
Retorno ao Hotel. Tarde livre. 
 
9º DIA – Corumbá – Dia livre para atividades 
independentes, sugerimos passeio opcional a cidade de 
Puerto Suarez – Bolívia para compras de produtos 
importados e roupas (couro, jeans, malharia), etc. Almoço.  
 
 

10º DIA – Corumbá / Campo Grande - Após o café da 
manhã, seguiremos viagem para Campo Grande. Chegada 
prevista para o início da tarde. Almoço em viagem. 
Chegada à tarde e tour conhecendo os principais pontos 
turísticos da Cidade Morena, como: o Museu Dom Bosco 
(antigo museu do Índio), Praça das Araras, Centro Cívico, 
Casa do Artesão, etc.  
 
11º DIA - Campo Grande / Caldas Novas - Após o café da 
manhã, seguiremos viagem para Caldas Novas. Almoço em 
viagem. Chegada prevista para a noite. Hospedagem. 
12º DIA – Caldas Novas – Dia inteiramente livre para 
aproveitarmos tudo que o hotel oferece. Almoço. 
 
13º DIA – Caldas Novas – Dia livre, sugerimos passeio 
opcional ao Hot Park. Almoço. 
 
14º DIA – Caldas Novas / Belo Horizonte 
Após o café da manhã, viagem de retorno a Belo Horizonte. 
Almoço em viagem. Chegada prevista para a noite. 
Desembarque no mesmo local de partida. Fim de nossos 
serviços.  
 

O pacote inclui: 14 dias | 12 diárias com café da manhã 

| 12 refeições, incluindo 01 Jantar Festivo com moda de 
viola em Miranda e 01 almoço na Chalana pelo Rio Paraguai 
em Corumbá | Roteiro de compras em Pedro Juan 
Caballero (Paraguai) e [opcional] Puerto Suarez (Bolívia) | 
City-tour em Corumbá e Campo Grande | Guia 
acompanhante.  

 Para essa viagem sugerimos com o passageiro 
esteja em dia com a vacinação contra Febre 
Amarela. O cartão de vacina ATUALIZADO pode ser 
requerido em países do Mercosul. 

 Os passeios opcionais não estão inclusos no valor 
da viagem, são de livre contratação por parte do 
passageiro e podem ser verificados diretamente 
com o Guia no decorrer da viagem. 

 É sugerida a contratação de um Seguro Viagem. 
Consulte seu Agente de Viagens! 

 
Taxas e ingressos de locais visitados são por conta dos 
passageiros. Condições Gerais: Este roteiro de viagem, 
obedece, às normas estabelecidas pela Embratur, através 
da deliberação normativa número 161 de 09.08.85, que se 
encontra à disposição dos passageiros em nossas lojas e 
agências de viagem. 
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