1º DIA 16/09/2022 SEXTA-FEIRA - CIDADE DE ORIGEM / BONITO: Saída às 16h00 de Santo Ângelo em frente
à Igreja Matriz. Embarque às 20h00 em Frederico Westphalen em frente à Catedral com destino a Bonito,
pernoite em deslocamento;
2º DIA 17/09/2022 SÁBADO - BONITO/ECO PARK PORTO DA ILHA (PASSEIO DE BOTE): chegada em Bonito
prevista para o meio dia. Check-in no Hotel Marruá, na parte da tarde faremos o passeio de Bote,
anteriormente conhecida como Ilha do Padre, hoje em dia o Eco Park Porto da Ilha é uma área de
conservação ecológica de 03 hectares, onde são desenvolvidas atividades turísticas para toda a família.
Atualmente estão desenvolvendo novos projetos de preservação de espécies nativas e expansão da
conservação para se converter em o Monumento Natural Rio Formoso. O Eco Park tem múltiplas atividades
para toda família, final dos passeios retorno para o hotel. 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 em hotel;
3º DIA 18/09/2022 DOMINGO - CACHOEIRAS SERRA DA BODOQUENA: café da manhã no hotel, 07h00 saída
para o Parque Natural do Rio Betione - Localizado a 70 km da cidade de Bonito/MS, o Passeio de Trilha com
Cachoeiras da Serra da Bodoquena começa com um percurso de 2.500 m pela mata (trilha leve) e passa por
cachoeiras e piscinas naturais, totalizando 8 paradas para banho e um passeio de bote pelo Rio Betione.
O passeio possui extensa área de banho (balneário) toda gramada, com tirolesa, quiosque (bar), cadeira para
descanso, quadra de vôlei de areia de uso exclusivo. O atrativo conta com: bar, restaurante, vestiários
equipados com armário, sanitários, piscina, redes para descanso. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena
encontra-se em área de superposição de duas Reservas da Biosfera declaradas pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): a do Pantanal e a da Mata Atlântica. Final dos
passeios retorno para o hotel em Bonito, pernoite e noite livre;
4º DIA 19/09/2022 SEGUNDA-FEIRA - GRUTA LAGO AZUL OU GRUTA DE SÃO MIGUEL E NASCENTE AZUL:
café da manhã no hotel, pela manhã visita a Gruta do Lago Azul, localizada a 21 km do centro de Bonito MS, o passeio contemplativo Gruta do Lago Azul é um passeio por dentro de uma caverna, que é uma das
maiores cavidades inundadas do planeta. O passeio começa com uma trilha de 200m até a entrada da
cavidade onde o caminho é lapidado em rocha. Ao descer na Gruta do Lago Azul, encontra-se uma escadaria

íngreme de 300 degraus aproximadamente que equivale a 150 m de altura até o lago de águas azuis. Durante
a descida, o guia faz algumas paradas para que o visitante possa tirar fotos e descansar. Durante o passeio a
Gruta do Lago Azul, é possível contemplar as rochas, formações geológicas, os espeleotemas de várias
formas e tamanhos com seus milhares de anos. Ao final da descida, uma parada para contemplar as águas
de cor azul turquesa. O retorno é feito pelo mesmo percurso. *A visita na Gruta do Lago Azul depende da
disponibilidade de vagas do atrativo em receber turistas no dia, caso não seja possível a visitação na Gruta
do Lago Azul iremos visitar a Gruta de São Miguel. Na parte da tarde faremos o passeio de flutuação da
Nascente Azul, realizado na nascente do Rio Bonito. O acesso à 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 tempo livre
para aproveitar o balneário que conta com um mix de atrações para toda a família (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;
5º DIA 20/09/2022 TERÇA-FEIRA - BONITO / CIDADE DE ORIGEM: café da manhã no hotel e saída com
destino a cidade de origem. Pernoite em deslocamento;
6º DIA 21/09/2022 QUARTA-FEIRA: 05h00 chegada prevista.













03 pernoites em Bonito com café da manhã;
Flutuação na Nascente Azul;
Eco Park Porto da Ilha (descida de bote);
Trilha Cachoeiras Serra da Bodoquena;
Gruta do Lago Azul ou Gruta 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;
Seguro viagem.

Despesas com alimentação e bebidas não mencionadas no item incluso, passeios extras, ingressos e taxas
de visitação não mencionados no item incluso, demais gastos pessoais.

APARTAMENTO DUPLO

APARTAMENTO TRIPLO

APARTAMENTO INDIVIDUAL

R$1.985,00

R$1.985,00

R$2.295,00

Forma de Pagamento: parcelado em até 10x no cheque ou boleto bancário.
*Saída garantida com no mínimo 30 pessoas;
**A ordem dos passeios poderá sofrer alteração para melhor aproveitamento dos mesmos, conforme
disponibilidade/agendamentos e ou condições climáticas.

