PANTANAL
BONITO & CORUMBÁ
Período:
de 17 à 24 JULHO 2022
Preço:
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________R$ 3.475,00
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________R$ 4.230,00
Valor Criança de 5 à 8 anos ________________________________________R$ 2.606,00
Forma de Pagamento:
A vista 3% de desconto
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros

Pacote Inclui:
✓ Transporte em ônibus Double Decker Leito Leito
✓ Acompanhamento de guia coordenador credenciado no Cadastur
✓ 02 noites de hospedagem em Hotel com café da manhã em Corumbá
✓ 03 noites de hospedagem em hotel pousada com café da manhã em Bonito
✓ 04 Almoços
✓ City tour com transporte e guia local em Corumbá
✓ Visita a Bolívia com transporte e guia
✓ Passeio em barco pelo Rio Paraguai
✓ Safári Fotográfico em Transpantaneira
✓ Ingresso Grutas de São Matheus
✓ Tour Rio da Prata
✓ Ingresso Estancia Mimosa
✓ Ingresso Passeio de Bote Eco Park
ROTEIRO:
1° dia - 17/07/22 - domingo – Santa Rosa / Corumbá
07:00 h Apresentação e embarque Agencia New Bblue turismo, anexo a Serra Azul Turismo, via, Palmeiras das Missões, São Miguel do Oeste, Cascavel, Guairá, Mundo Novo, Dourados, Nioaque e Miranda
chegando a Corumbá na manhã do 2°dia
2° dia - 18/07/22 - segunda feira – Corumbá
Chegada em Corumbá no final da manhã. Após almoço faremos o Check in no hotel em horário a combinar city tour (Passeio incluído no pacote) com guia local. Noite livre. 1ª pernoite de hotel
3° dia - 19/07/22 - terça feira – Corumbá
Após café da manhã iremos até a Bolívia, (incluído no pacote) com tempo livre para compras de artigos
importados, ao término das compras em horário a combinar retornaremos a Corumbá e logo pela manhã, faremos um passeio de barco no Rio Paraguai, com almoço. (incluído no pacote) Ao termino retorno ao hotel. Noite a combinar. 2ª pernoite hotel

4° dia - 20/07/22 - quarta-feira – Corumbá / Bonito
7:30 h, check out do hotel embarque de bagagens no ônibus e acompanhados de guia e transporte iremos fazer o Safári Fotográfico na Transpantaneira (Incluso no pacote), onde conheceremos diversas espécies de animais. Após iremos a nosso almoço na pousada e fazenda Santa Clara (Incluso no pacote). E
logo embarque em nosso ônibus com destino a Bonito, chegando ao anoitecer, check in hotel e restante
da noite livre. 3ª pernoite hotel
5° dia - 21/07/22 - quinta feira – Bonito
Pela manhã, faremos passeio na Gruta de São Matheus (Incluso no pacote) que surpreende cientistas e
pesquisadores com os mistérios de sua origem e raríssimos habitantes, encantando diariamente turistas
de todo o mundo com a magia de suas formações. À tarde, passeio de bote no Rio Formoso, (Incluso no
pacote) com Balneário Eco Park (Incluso no pacote) 08 km a bordo de botes infláveis em que se terá a
rara oportunidade de ver animais como: sucuris, capivaras, biguás, macacos e outras espécies de animais característicos da região. A paz da floresta e a emoção contagiante das descidas das cachoeiras, se
completa com o desembarque na Ilha do Padre. Retorno ao hotel e noite Livre 4ª pernoite hotel.
6° dia - 22/07/22 - sexta feira – Bonito
Ao tomarmos café da manhã, faremos a flutuação no Rio da Prata, (Incluso no pacote), revela imenso
aquário de águas cristalinas, onde se pode flutuar em meio a uma grande diversidade de vida animal e
vegetal. Para alcançá-la, uma agradável caminhada em trilha pela mata ciliar, observando aves e outros
animais silvestres. Ao Meio dia retorno ao hotel e tarde livre, sugerimos visitar o Balneário Municipal
(opcional, não incluso no pacote) Noite a definir pelo grupo. 5ª pernoite hotel.
7° dia - 23/07/22 - sábado – Bonito / Santa Rosa
Após o café da manhã às 7h já com as bagagens no ônibus iremos com transporte local e guia à Estância
Mimosa (Incluso no pacote) onde faremos trilha e visita às cachoeiras, e observação de Aves (almoço
incluído no pacote). Em seguida, iniciaremos viagem de retorno, chegando à Cidade de Origem na manhã do 8°dia. E fim de nossos serviços.

NOTA IMPORTANTE
A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto ao
Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro. Caso necessário, poderá também alterar a
data e horário de embarque a fim de garantir transporte de melhor qualidade.
Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos para
confirmação da saída da viagem.

