ROTEIRO
1º dia – 09 de junho (quartafeira) – FORTALEZA / PANTANAL
Em horário previamente
estabelecido, embarque com
destino a Campo Grande.
Chegada, recepção e traslado à
Pousada Aguapé no Pantanal.
Hospedagem e JANTAR. À noite,
focagem noturna de animais
silvestres.
2º dia – 10 de junho (quintafeira) – PANTANAL
Café da manhã. Saída para tour
safari fotográﬁco, feito em um
carro 4×4, aberto, adaptado para o
passeio. Permite alcançar regiões
que ﬁcam mais distantes da sede
da fazenda passando por variados
tipos de vegetação como campos,
cerrado, matas, alagados e corixos.
Permite uma visão ampla da
paisagem e pode-se avistar maior
diversidade da fauna regional tais
como macacos, cervos, veados,
tatus, tamanduás e várias espécies
de aves como araras, tucanos,
garças, tuiuiús, gaviões, emas,
anhumas, colhereiros e muitas
outras típicas da região. ALMOÇO.
À tarde, faremos um incrível
passeio de barco pelo rio
Aquidauana com toda beleza e
exuberância de sua mata ciliar com
suas arvores centenárias, habitat

natural de aves, mamíferos e
répteis que às suas margens se
refugiam ou simplesmente se
deliciar com os sons e cantos dos
pássaros, fazem parte do percurso
do passeio de barco. Retorno à
Pousada. JANTAR.
3º dia – 11 de junho (sexta-feira)
– PANTANAL
Café da manhã. Iniciaremos nosso
dia com uma caminhada feita em
mata fechada, campo aberto e
mata ciliar, é nesse passeio que se
têm maior contato com a ﬂora da
região conhecendo suas funções e
importância para o equilíbrio do
ecossistema pantaneiro.
ALMOÇO. Á tarde, faremos um
passeio à cavalo, passando por
paisagens únicas, mas é o cavalo
uma das principais atrações da
Pousada Aguapé, pois é a melhor
maneira de se conhecer o
pantanal. Cavalgando por seus
campos abertos, brejos, caápões,
cordilheiras, corixos e baias, nos
deparamos com uma rica
variedade de ﬂora e exuberante
fauna, típicas de uma região bem
p re s e r va d a . O s c a va l o s s ã o
tranquilos, o que faz com que
mesmo quem nunca andou a
cavalo possa fazer este passeio.
Quem não pode ou não quer andar
a cavalo, existe a opção de fazer o

passeio de charrete. Retorno à
Pousada, hospedagem e JANTAR.

Fortaleza. Chegada e ﬁm de nossos
serviços.

4º dia – 12 de junho (sábado) –
PANTANAL / BONITO
Café da manhã. Saída para uma
experiência única, Pesca de
Piranhas no rio. Após, retorno ao
hotel, preparação para check out.
ALMOÇO. Em horário previamente
estabelecido, iremos em ônibus
até Bonito. Chegada, hospedagem
e JANTAR.

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Passagens aéreas + taxas de
embarque, conforme o roteiro, em
classe econômica; Ônibus de
turismo para traslados e asseios,
mencionados no roteiro;
Hospedagem em hotel categoria
turística superior; Taxas hoteleiras;
Entradas, traslados e passeios
mencionados no roteiro; Refeições
conforme descritas no roteiro;
Franquia de 01 mala de até 23 kg +
sacola de mão; Guia local para
realizar tours, conforme roteiro; Representante da Plutarco Turismo
acompanhando o grupo durante
todo o roteiro; Kit viagem (mochila,
porta dinheiro, crachá + 1 etiqueta
de mala); - Seguro viagem.

5º dia – 13 de junho (domingo) –
BONITO
Café da manhã e JANTAR. Dia livre
para atividades independentes.
6º dia – 14 de junho (segunda) –
BONITO
Café da manhã e JANTAR. Dia livre
para atividades independentes.
7º dia – 15 de junho (terça-feira)
– BONITO
Café da manhã e JANTAR. Dia livre
para atividades independentes.
8º dia – 16 de junho (quartaf e i r a ) – B O N I TO / C A M P O
GRANDE / FORTALEZA
Café da manhã. Em horário
previamente estabelecido,
traslado ao aeroporto de Campo
Grande para embarque para

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Pernoites e refeições que excedam
o estabelecido no programa;
Gorjetas a guias e motoristas;
Passeios opcionais; Maleteiros nos
hotéis; Multa por excesso de
bagagem; Bebidas e refeições não
mencionadas no roteiro; Extras de
caráter pessoal (telefonemas, táxis,
frigobar, internet, lavanderia, etc);.
Tu d o q u a n t o n ã o e s t e j a ,
expressamente mencionados
como incluído no programa.

Nota: A viagem deverá estar totalmente quitada até 60 dias antes do
embarque. , isto é, até o dia 08 de abril de 2021.

IMPRESSO EM JANEIRO / 2020

VALOR DA PEREGRINAÇÃO (Aéreo + Terrestre)
EM QUARTO DUPLO ............................................................... R$ 5.880,00
Suplemento para quarto individual ............................................ R$ 870,00
(Preços calculados para um grupo mínimo de 20 passageiros viajando juntos).

De: 09 a 16 junho 2021 ( 08 dias )

TAXA DE INSCRIÇÃO / ADESÃO: A taxa de inscrição/adesão é de R$ 500,00 (Quinhentos reais), que
está inserida no valor total da viagem e em caso de desistência por parte do passageiro, a referida taxa
não será restituída em nenhuma hipótese ao passageiro, porque será utilizada para ressarcimento de
despesas administrativas e/ou caução para cia. aérea e operadora terrestre.
PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO:
O preço do programa constante neste folheto foi calculado por ocasião de sua cotização
(Janeiro/2020). Estão, por conseguinte, sujeitos a alterações de preços.
PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO:
As reservas de passageiros isolados para ocupação de apartamento compartilhado serão aceitas
condicionalmente. Se, a qualquer tempo, não for possível conseguir companhia ou o passageiro
quiser ﬁcar sozinho no apartamento, deverá pagar um valor adicional para a ocupação de um
apartamento individual.
CONDIÇÕES GERAIS:
O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem, implica automaticamente na
adesão do participante às condições gerais e especíﬁcas que constam no Contrato de Viagem.
Observações:
a) Data de embarque da viagem sujeita a alterações.
b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de sequência sem prejudicar a programação.
c) A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no receptivo dia a dia, ou seja, poderá
ser alterada a critério do guia/receptivo local.
d) A programação poderá sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que a
operadora julgue poderem interferir na segurança ou bem estar dos passageiros.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. O que levar: Mochila pequena, bota para caminhada ou tênis antiderrapante, lanterna, cantil, capa
de chuva, maiô, repelente, toalha pequena para os passeios, short, boné, ﬁltro solar, binóculo, calça
jeans para cavalgadas, câmera fotográﬁca e câmera subaquática.
2. A temperatura varia de 17º a 28º em junho.
3. Melhor época: Em Bonito faz bastante calor e a região pode ser visitada o ano todo. De maio a
outubro, a água dos rios é mais cristalina, ideal para as ﬂutuações e mergulhos.
4. Vacina: Contra a febre amarela (obrigatório apresentar comprovante da vacina).
5. Diﬁculdade física: Na maioria dos passeios a diﬁculdade é leve, e pode só apresentar problemas a
pessoas que têm diﬁculdade em se locomover.

Informações e inscrições:
Zilda Plutarco: (85) 3262-1636 / 3265-3277 / 9.8879-3555 (Oi /what's) / 9.9662-7476
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