Bonito e Pantanal
12 a 18 novembro 2018 - Feriado Nacional
1º dia 12/11/2018 segunda-feira - Saída prevista em frente às agencias Big Golden Tour:

Chapecó: 13:00;

Xaxim: 13:45;

Xanxerê: 14:30;
Tarde e noite em Deslocamento.
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2º dia – 13/11/2018 – terça-feira : Chegada prevista em Bonito até às sete horas da manhã, horário
local (uma hora a menos em relação à SC). Ida diretamente ao hotel para café da manhã (incluso). Se
os apartamentos estiverem disponíveis daremos entrada, ou no final da tarde no retorno do passeio;
Neste dia, visitaremos a Gruta de São Miguel, acessível por uma emocionante trilha suspensa, por
entre as copas das árvores, sendo uma das cavidades mais antigas deste planeta. A gruta é um
monumento natural, cujo interior é formado por peculiares estruturas geológicas. Após almoço
(incluso), iremos ao Balneário da Praia da Figueira e poderemos ter tempo para mergulhar e praticar
outras atividades aquáticas como caiaque, tirolesa, biribol e pedalinho. É um lugar apropriado para
momentos de descanso em meio à natureza. Noite livre para atividades pessoais. Pernoite em Bonito;
3º dia – 14/11/2018 quarta-feira: Logo cedo, após café da manhã iremos até a Fazenda São Geraldo
para realizar o mergulho de flutuação no Rio Sucuri. As águas cristalinas do rio conduzem os
visitantes por um trecho de quase dois quilômetros. São 50 minutos observando a natureza em um
lugar de beleza inexplicável – Almoço na fazenda (incluso).
Após almoço, deslocamento para passeio de bote. O passeio de bote no Rio Formoso é um passeio
divertido e que agrada todos os gostos. O frio na barriga das corredeiras, as brincadeiras na agua e a
beleza da mata ciliar garantem bons momentos para todas as idades. Noite livre e pernoite em Bonito;
4º dia – 15/11/2018 – quinta-feira – Feriado Nacional : Logo cedo, após café da manha
deslocamento para Miranda, onde passaremos o dia em uma Fazenda no Pantanal com passeios de
safari e chalana são contemplativos e mostram a riqueza e o ecossistema da região. Durante ambos, é
possível avistar uma incrível variedade de aves e, com sorte, cervos, jacarés, capivaras, lobinhos, etc.
Almoço incluso no pacote. Deslocamento a Corumbá para pernoite;
5º dia – 16/11/2018 sexta-feira – Após café da manhã, inicio do passeio de Chalana pelo Rio
Paraguai. Um passeio com muita história e descontração. Durante o passeio, contemplaremos a fauna
e flora pantaneira e o estilo de vida dos ribeirinhos;
Após almoço e passeio de barco, iremos para a Bolívia. A aproximadamente 08 km de Corumbá está
Puerto Quijaro, local com boa infraestrutura para compras. Há possibilidade de compras de
eletrônicos, cremes, perfumes, couros e roupas em geral. Retorno a Corumbá e noite livre;
6º dia – 17/11/2018 sabado : Pela manhã, city tour na cidade de Corumbá visitando os principais
pontos turísticos. Almoço e inicio da viagem de retorno à origem;
7º dia – 18/11/2018 Domingo : Chegada prevista em Chapecó e região no Domingo até às 15 horas;

2

Valor do Pacote por pessoa:




Adultos em apto duplo ou triplo: R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais);
Crianças: de 0 a 03 anos no colo: não pagam – 04 a 06 anos R$ 995,00 - de 7 a 11 anos
R$ 1.550,00. Em todas as idades devem estar em apto com 02 adultos;
Adicional para apto individual: R$ 830,00;
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O pacote inclui:






















Acompanhamento Big Golden Tour desde a saída;
Serviço de bordo Big Golden Tour: refrigerante, água, doces e salgados;
Ônibus leito total doublé decker;
02 pernoites em hotel 03 estrelas superior com café da manhã em Bonito;
Café da manhã extra no dia da chegada em bonito;
Transporte em ônibus local para todos os passeios em Bonito;
Ingressos para visita à Gruta de São Miguel;
01 almoço em Bonito;
Ingresso ao Balneário Praia da Figueira;
Passeio de flutuação com inicio na nascente do Rio Sucuri;
01 almoço no passeio de flutuação;
Passeio de Bote no Rio Formoso;
Passeio de chalana na Fazenda São Francisco;
Safári fotográfico na Fazenda São Francisco;
Almoço na Fazenda São Francisco;
02 pernoites em Corumbá com café da manhã;
02 almoços em Corumbá, sendo um no passeio de Chalana e outro no dia do retorno;
Passeio de chalana em Corumbá;
City tour em Corumbá;
Transfer a Bolívia para compras;
Seguro viagem pessoal;

O pacote não inclui:




Refeições e ingressos não mencionados;
Taxa de turismo nos hotéis, se houver;
Gastos de ordem pessoal e tudo oque não constar nos itens incluídos;

Informações gerais






Documentação para embarque: Carteira de identidade ou passaporte (devido à entrada na Bolívia
não são aceitos nenhum outro tipo de documento);
Hotéis previstos: Piramiúna - www.piramiunahotel.com.br e Nacional – www.hnacional.com.br;
Número mínimo para a realização da viagem: 30 pessoas;
Crianças a partir de 03 anos: proibido viajar no colo;
O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros fatores
externos que influenciam na viagem;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agencia de viagens!

