
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecendo Mato Grosso: 

Cuiabá, Nobres, Pantanal e Chapada dos Guimarães 

05 a 10 de novembro/2018 

O maior destaque do Mato Grosso fica por conta de suas belezas naturais. Localizado na região centro-oeste, o local é 
privilegiado: é o único estado brasileiro onde você pode encontrar o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. A capital do estado, a 
cidade de Cuiabá, possui um importante patrimônio histórico, com construções de arquitetura colonial. Há muito que visitar: 
igrejas, museus, parques e muito mais. 
Alguns dos paredões mais impressionantes estão na chamada Cidade de Pedras. O Parque Nacional protege áreas de 
cerrado e centenas de espécies de animais. Em Nobres, que fica a 125 km de Cuiabá, não falta atividades dentro da água. No 
Recanto Ecológico Lagoa Azul, os visitantes podem nadar entre diversas espécies de peixes em um aquário natural. A 

biodiversidade do Pantanal é impressionante: são mais de mil espécies de animais e quase duas mil de plantas.  

O pacote inclui: 
 Passagem aérea Fortaleza / Cuiabá/ Fortaleza; 

 Transporte terrestre conforme roteiro; 

 01 diária no hotel Transamérica em Cuiabá; 

 04 diárias no hotel Sesc Pantanal; 

 04 cafés da manhã, 04 almoços e 04 jantares; 

 Flutuação no Aquário Natural em Nobres/MT; 

 Passeio à Chapada dos Guimarães; 

 03 passeios em Pantanal (passeio de barco pelo Rio Cuiabá; bonde ecológico e visitação ao CIA e 
borboletário); 

 Seguro de assistência viagem; 

 Guias (acompanhante e local) cadastrados no MTUR. 

Valores por pessoa:  
 

Apto Duplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

R$ 2.900,00 R$ 3.190,00 R$ 3.335,00 R$ 3.625,00 
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 

Forma de pagamento: Dinheiro ou cartões: Visa (10x), MasterCard e Hipercard (12x). 
Parcela mínima de R$ 30,00. 

 
 

Dados do vôo: 

IDA: DIA 05/11 – Segunda-feira (LATAM) VOLTA: DIA 10/11 – Sábado (AVIANCA) 

LA 3379 – FOR/BSB – 02:20 – 06:00 
LA 3893 – BSB/CGB - 07:05 – 07:50 

O6 6186 – CGB/BSB – 08:10 – 10:50 
O6 6374 – BSB/FOR – 12:00 – 13:40 

 



 
 

 

Programação: 
05 NOV (SEG) – FORTALEZA / CUIABÁ  
Comparecimento ao Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza as 00:20h para viagem com destino a Cuiabá. Após o 
desembarque, tour panorâmico pela capital de Mato Grosso, contemplando os principais atrativos da cidade. 
Almoço não incluso. À tarde acomodação no hotel Transamérica em Cuiabá. Noite livre. 
 
06 NOV (TER) – CUIABÁ / NOBRES / SESC PANTANAL 
Pela manhã passeio a cidade de Nobres localizada a aproximadamente 125 km de Cuiabá. A cidade possui 
muitos atrativos naturais interessantes, entre estes o Aquário Natural, que possui uma área de 90 m² e 06 
metros de profundidade, a água é muito cristalina e sua coloração azul vem do magnésio presente na água. 
Flutuação e almoço inclusos. Após a visita, o grupo segue ao Hotel Sesc Pantanal (aprox. 265km). 
Acomodação do grupo e jantar incluso. 
 
07 NOV (QUA) - SESC PANTANAL  
Pela manhã, visita ao CIA (Centro de Interpretação Ambiental) e ao Borboletário (passeio incluso) onde se pode 
conhecer um pouco mais sobre o bioma do Pantanal Norte, do trabalho de preservação e conservação, bem 
como a prática da educação ambiental da região. Em horário combinado, passeio de barco pelo Rio Cuiabá 
apreciando a flora e fauna da região (passeio incluso).  Noite livre para desfrutar das atividades do Sesc.* Café 
da manhã, almoço e jantar inclusos no Hotel. 
 
08 NOV (QUI) – CHAPADA DOS GUIMARÃES 
Pela manhã, visita à Chapada dos Guimarães (aprox. 211km). Conhecida por ser uma das principais atrações do 
cerrado brasileiro, belíssimo lugar para quem gosta de contato direto com a natureza. Trilhas ecológicas e 
cachoeiras são atrativos dessa região. Almoço incluso. Em horário combinado, retorno ao Hotel. * Café da manhã 
e jantar inclusos no Hotel. 
 
09 NOV (SEX) – SESC PANTANAL 
Pela manhã, sugerimos usufruir das atividades que o Sesc disponibiliza. Em horário combinado, passeio de 
bonde ecológico (incluso). Durante o percurso o grupo contempla a flora e fauna local. Noite livre para desfrutar 
das atividades do Sesc. * Café da manhã, almoço e jantar inclusos no Hotel. 
 
10 NOV (SAB) – SESC PANTANAL / CUIABÁ / FORTALEZA 
Em horário combinado, traslado ao aeroporto de Cuiabá para viagem de regresso a Fortaleza. 
 
“Programação sujeita a alteração, de acordo com as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos 
diversos, imprevistos, sugestões do guia de turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. 
 

Observações: 
 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 40 (quarenta) passageiros; 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

  Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem. 

  O passageiro do Trabalho Social com Idosos (TSI) deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a 
viagem; 

 Criança necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o responsável legal esteja 
portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo cartório; 

 Crianças com até 1 ano e 11 meses pagam somente taxas de embarque e seguro, de 02 a 06 anos 25% de desconto. 
 

 
 

 


