1º DIA 20/04/2022 QUARTA-FEIRA: XAXIM / BONITO, 20h00 recepção e embarque na agência Universo do
Turismo em Xaxim, início da viagem com destino a Bonito - MS, pernoite em viagem;
2º DIA 21/04/2022 QUINTA-FEIRA (FERIADO NACIONAL): BONITO, chegada em Bonito prevista para o meio
dia. Após o almoço check-in no hotel, tarde livre para descanso, curtir as piscinas do hotel e conhecer a
cidade de Bonito. À noite sugerimos uma visita opcional ao Aquário de Bonito, o aquário conta com mais de
60 espécies de peixes encontrados na Serra da Bodoquena e Pantanal. Possui 32 tanques totalizando mais
de 150 mil litros de água. Algumas das espécies a serem observadas são: albinos, espécies ornamentais
pantaneiras, arraias de água doce, jaus, pintados, cacharas, pacus e dourados. Pernoite e noite livre;
3º DIA 22/04/2022 SEXTA-FEIRA: BONITO, café da manhã no hotel. 08h00 saída para os passeios, localizado
a 29 km da cidade de Bonito - MS, o passeio de flutuação Nascente Azul é realizado na nascente do Rio
Bonito, o acesso a flutuação é através de uma trilha contemplativa de aproximadamente 300 m até chegar
à sala de equipamentos. Na sequência, se faz a segunda parte da trilha de 1500 m pela Floresta de Bacuri
(grandes árvores nativas de frutos amarelos que levam o mesmo nome). Já dentro da Nascente Azul, o guia
faz um pequeno treinamento com todos e logo se inicia a flutuação. Para adeptos ao mergulho é possível
fazer apneia. No final da flutuação vamos almoçar e passar a tarde no Balneário Nascente Azul. O
balneário conta com um mix de atrações para toda a família (capela, cascata, lago de águas correntes repleto
de peixes, circuito multiaventura com pontes suspensas sobre o lago, tirolesas aquáticas, piscina ecológica),
entre outras atividades. Final da tarde retorna para o hotel, pernoite e noite livre;
4º DIA 23/04/2022 SÁBADO: BONITO / BODOQUENA, café da manhã no hotel. 07h00 saída para o Parque
Natural do Rio Betione - Trilhas com Cachoeiras na Serra da Bodoquena, localizado a 70 km da cidade de
Bonito - MS no município de Bodoquena (portal de entrada para o Pantanal), a fazenda possui uma
exuberante fauna e flora. A trilha começa com um percurso de 2.500 m pela mata (trilha leve) e passa por
cachoeiras e piscinas naturais, totalizando 8 paradas para banho. Após esse ponto, tem início um passeio de
bote com parada para banho na última cachoeira, que é um espetáculo à parte, com suas águas rasas e
cristalinas. Em seguida, ocorre a descida através do leito do rio até retornar ao balneário, onde será possível
aproveitar o local antes de voltar para a sede da fazenda, que se encontra a apenas 400 metros de distância.
A fazenda possui um receptivo aconchegante, com piscinas para adultos e crianças, tirolesas, cadeiras e
redes para descanso, restaurante e um quiosque-bar. A Serra da Bodoquena possui como cenário de fundo
uma formação de montanhas de rochas calcárias que a difere das demais montanhas da região. O Parque
ainda possui áreas compostas de campos alagados, cerrados, floresta estacional e o maior trecho de Mata
Atlântica do estado do Mato Grosso do Sul. Final da tarde retorna para o hotel, pernoite e noite livre;

5º DIA 24/04/2022 DOMINGO: BONITO / XAXIM: café da manhã no hotel. 08h00 visita a Gruta de São
Miguel, localizado a 18,5 Km da cidade de Bonito, o passeio de visitação a Gruta de São Miguel é um passeio
contemplativo, que tem início com uma trilha interativa suspensa de 5m de altura e percorre 200m até o
primeiro mirante que permite observar o vale e a vegetação do local - mata atlântica e cerrado. A caminhada
continua por 150m por passarelas de madeira até o segundo mirante. Após outros 150m, inicia-se a
visitação no interior da caverna. Dentro da Gruta de São Miguel há iluminação artificial e usa-se lanternas.
Poderemos avistar as formações espeleológicas como estalactites, estalagmites, colunas e coraloides.
A Gruta de São Miguel é datada do período Pré-Cambriano, de 4,6 bilhões de anos atrás, onde se deu início
a diversas características do planeta Terra, como a formação dos oceanos, da lua, de muitos minerais, de
sua oxigenação, da formação de algumas vidas multicelulares e das placas tectônicas. Final do passeio
retorna para o hotel desocupação dos apartamentos e saída para o almoço. Após o almoço inicia a viagem
de retorno, pernoite em viagem.
6º DIA 25/04/2022 SEGUNDA-FEIRA: XAXIM, chegada em Xaxim prevista para as 07h00.












03 pernoites com café da manhã em Bonito no Marruá Hotel www.marruahotel.com.br
Flutuação na Nascente Azul;
Balneário Nascente Azul;
Trilha e bote Cachoeiras Serra da Bodoquena;
Grutas de São Miguel;
02 almoços em Bonito;
Transporte e guia local para os passeios em Bonito;
Ônibus Leito Total Double Decker;
Guia coordenador desde a saída;
Serviço de bordo.

Despesas com alimentação e bebidas não mencionadas nos serviços inclusos, passeios extras, ingressos,
taxas de visitação e de turismo, seguro viagem individual, demais gastos pessoais.



APARTAMENTO DUPLO

APARTAMENTO TRIPLO

APARTAMENTO INDIVIDUAL

R$1.970,00

R$1.970,00

R$2.350,00

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado em até 10x sem juros no cheque ou boleto bancário.
A ordem dos passeios e roteiro poderá ser alterada conforme disponibilidade de agendamentos,
condições climáticas e ou novos protocolos de segurança impostos para o período da viagem. Saída
garantida com no mínimo 30 pessoas.

