
 
 

 

 

 

 
 Encante-se com Bonito (MS) 

10 a 15 de junho/2019 
Bonito está localizado na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e conta com atrativos incríveis como 
rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas, cavernas, fauna e flora exuberantes, com centenas de 
espécies de aves, mamíferos e répteis ocupando uma vegetação que mistura o Cerrado com a Mata 
Atlântica. 
O município conta com muitos atrativos, que possibilitam aos visitantes várias opções de atividades. Os 
interessados em contemplar as belezas da região podem, por exemplo, visitar as grutas e tomar banho em 
cachoeiras e rios de águas cristalinas. Os amantes de aventura podem percorrer trilhas no solo ou circuitos 
nas árvores (arvorismo), descer trechos dos rios fazendo flutuação ou em botes, boias entre tantas outras 
opções. 
 
O pacote inclui: 

 Passagem aérea+taxas: Fortaleza x Campo Grande x Fortaleza; 

 Transporte terrestre conforme roteiro; 

 05 diárias no Sesc de Bonito (MS) - Acesso aos apartamentos por escada; 

 05 cafés da manhã, 02 almoços e 02 jantares; 

 Passeio a Gruta do Lago Azul; 

 Passeio a Serra da Bodoquena; 

 Flutuação no Rio Sucuri; 

 Visita à cidade de Ponta Porã (MS); 

 Seguro de assistência viagem (para pessoas até 85 anos); 

 Guias (acompanhante e local) cadastrados no MTUR. 
 

Valores por pessoa:  

Apto Duplo/Triplo 

Trab. do Comércio Empresário Conveniado Público em Geral 

R$ 3.260,00 R$ 3.588,00 R$ 3.750,00 4.077,00 
 

** 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: 10/06 (Segunda-feira) VOLTA: 15/06 (Sábado) 
LATAM 3379 - FORTALEZA/BSB – 03:20 – 06:00 
LATAM 3352 – BSB/C. GRANDE – 07:20 – 08:00 

LATAM 3989 – C. GRANDE/SP(GRU) – 16:25 – 19:15 
LATAM 3148 – SP(GRU)/FORTALEZA – 21:40 – 01:10 

 



 
 

 

Programação: 
10JUN (SEG) – FORTALEZA / CAMPO GRANDE 
Comparecimento ao Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza as 01:20 para viagem com destino a Campo Grande 
(MS). Desembarque no aeroporto e transfer ao hotel do Sesc em Bonito (MS), distante 300 km. Em horário 
combinado, reunião técnica de boas vindas e apresentação do destino no salão do café do hotel. Jantar não 
incluso. Noite livre. 
 
11JUN (TER) – BONITO / GRUTA DO LAGO AZUL / SERRA DA BODOQUENA / BONITO 
Pela manhã passeio para conhecer a Gruta do Lago Azul (aprox. 20 km), caverna mais conhecida da região, com 
formações variadas que a natureza esculpiu ao longo do tempo, milhares de corais e ninhos de calcário. A gruta 
possui um imenso lago de águas azuis cristalinas que impressionam todos os visitantes. Ingresso incluso 
(passeio com bastante caminhada não indicado para pessoas com dificuldade de locomoção). Na sequência, o 
grupo segue para as cachoeiras da Serra da Bodoquena (aprox. 68 km), local de exuberante fauna e flora, com 
várias cachoeiras e piscinas naturais. O passeio é finalizado com a descida de bote desfrutando do cenário 
emocionante de aproximadamente 02 km pelo leito do Rio Betione. Almoço incluso, servido num dos mais belos 
restaurantes da região. À tarde sugerimos aproveitar o balneário ou a piscina do local. Em horário combinado 
retorno ao hotel. A noite jantar incluso. 
 
12JUN (QUA) – BONITO / NASCENTE DO RIO SUCURI / BONITO 
Pela manhã saída para a flutuação no Rio Sucuri situado na fazenda São Geraldo (aprox. 17 km), esse é o 
terceiro rio mais cristalino do planeta e primeiro do Brasil. O passeio tem início com uma pequena caminhada 
pela mata ciliar passando pela nascente de suas águas cristalinas. A flutuação acontece por quase 2 km de 
extensão do rio permitindo ao passageiro observar a rica flora subaquática e diversos cardumes de peixes. Barco 
de apoio durante todo o trajeto, o passageiro que desejar pode fazer o percurso no barco. Levar roupa de banho 
e toalhas. Ingresso e almoço incluso. A noite jantar incluso. 
 
13JUN (QUI) – BONITO  
Dia livre para atividades independentes. Almoço e jantar não inclusos. 
 
14JUN (SEX) – BONITO / PONTA PORÃ / BONITO 
Pela manhã viagem com destino à cidade de Ponta Porã (aprox. 275 km de Bonito), cidade conhecida pelo 
turismo de compras e por conter grande quantidade de lojas e shoppings de diversos artigos. Em horário 
combinado retorno a Bonito. Almoço e jantar não inclusos. 
 
15JUN (SAB) – BONITO / CAMPO GRANDE / FORTALEZA 
Em horário combinado o grupo segue ao aeroporto de Campo Grande, distante 300 km, para viagem de retorno 
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 32 (trinta e dois) passageiros; 
 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 
 O hotel Sesc Bonito não possui elevador; 
 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem; 
 O passageiro do 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. 
 Criança com até 1 ano e 11 meses paga somente taxas de embarque e seguro (consultar valores); de 02 à 06 anos 

15% de desconto. 

 
 

 


