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AGÊNCIA DE TURISMO

AT - Alta Temporada / BT – Baixa temporada
CHD Criança, ADT – Adulto - consulte valores
para melhor idade (alguns passeios)

TARIFAS 01/01/2022 ATE 30/06/2022

FLUTUAÇÕES

Barra do Sucuri - Um sítio à beira do Rio Formoso que dispõe de
banheiros, vestiários e Restaurante, o passeio da barra é feito
em barco elétrico, subindo o Rio Sucuri 1.300m com ate 6 pax no
barco; depois inicia a descida do rio ﬂutuando com colete salvavidas, roupa de neoprene, máscara e snorkel. O barco segue
como apoio, o passeio da barra não tem acesso à nascente do
Rio Sucuri. Distância 16,5 km. Duração: 2h. CHD a partir de 5
anos pode efetuar o passeio, no local a restaurantes.
BALNEÁRIO NÃO INCLUSO
AT – ADT /CHD = R$239,00 * sem almoço
BT – ADT /CHD = R$199,00 * sem almoço

Nascente Azul + Balneário Praia da Capela Fechado as Terças
Feiras - A sua trilha é exuberante e diversiﬁcada com fauna e
ﬂora, tufas de calcário, bosque das ﬁgueiras e cachoeiras.
Começa com a ﬂutuação na nascente repleta de peixes e plantas
que ornamentam o ambiente 300 Mts de pura emoção; grupos de
ate 10 pax por horário, Duração Dia todo Incluindo o BalneárioDistancia 31 km, serviço de Fotos contratado no local; permitido
a partir de 4 anos (4 a 6 anos free), na Baixa temporada
atividades encerradas as 16:00hrs
AT – ADT = R$ 300,00 CHD R$ 280,00 * sem almoço
BT – ADT = R$ 230,00 CHD R$ 210,00 * sem almoço

Recanto ecológico rio da Prata – (Olho D'agua) em torno de 15
min. De caminhada em trilha na mata ciliar; na margem do Rio da
Prata até uma deslumbrante nascente, a partir deste ponto iniciase o mergulho superﬁcial com máscara e colete e roupa de
neoprene, podendo-se observar fauna e ﬂora subaquáticas
exuberantes. Não há barco de apoio durante o Percurso, CHD a
partir de 06 anos sob avaliação do GUIA paga normal o passeio
caso não consiga ﬂutuar, será direcionado a sede do passeio
juntamente com um adulto da família. Duração da ﬂutuação em
torno de 04 horas, passeio diferenciado para pessoas que não se
adaptarem ao uso de equipamento, porem ﬂutua somente na
nascente e depois termina o passeio com o Barco últimos 600
mtrs (quando este esta disponível geralmente só em baixa
temporada); pessoas com mais de 120kg devem trazer suas
próprias roupas de neoprene; Distância 50,2 km Duração 4hrs Roupa de Neoprene é Obrigatoria, Máximo de 10 pessoas por
horário.
Almoço extra para quem vai esperar no atrativo - R$ 62,00
AT - ADT e CHD - R$ 390,00
BT – ADT e CHD - R$ 300,00 com almoço

Aquario Natural – Fecha aos Domingos em baixa temporada
Impressiona pela limpidez da água, você ﬂutua no mundo de
beleza e convive com várias espécies de peixes e grande
vegetação aquática, carretilha, e piscina natural.
Barco de
apoio; Almoço opcional pago no atrativo. Distância 07,7 km –
Duração 02hrs. Serviço de fotos opcional pago no local;
**até 07 anos pagam somente a taxa do guia BT/ AT CHD
FREE R$ 30,00
AT - ADT R$ 280,00/ CHD R$ 180,00 (de 08 a 12 anos)
BT – ADT R$ 230,00/ CHD R$ 150,00 (de 08 a 12 anos)

Lagoa Misteriosa – Iniciando a partir do receptivo da fazenda, até
a Lagoa tem uma caminhada de 600 metros por trilha
interpretativa até a chegada ao mirante da contemplação e a
escadaria de acesso (179 degraus), ﬂutuando em um circuito
circular, subida da escadaria e retorno por trilha interpretativa por
500 metros até o receptivo. O passeio inclui máscara, snorkel e
colete salva-vidas. Distância 50,2 km. Duração 1h40min
(Começa em abril e encerra as atividades de ﬂutuação e
mergulho autônomo no Final de setembro).
BT – ADT ou CHD a partir de 6 anos R$ 190,00
AT – ADT ou CHD a partir de 6 anos R$ 210,00 Almoço
extra R$ 62,00
Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000

BONITO MS
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TARIFAS 01/01/2022 ATE 30/06/2022

FLUTUAÇÕES

Rio Sucuri – Fechado as Quartas e ultimo Domingo do Mês em
baixa temporada O passeio começa com uma agradável leve
caminhada pela mata ciliar, chegando à nascente do Rio Sucuri,
onde você se encantará com a surpreendente visão a partir do
mirante, elevado sobre as águas cristalinas, início a ﬂutuação de
1.800 metros de leve correnteza, utilizando equipamentos para
ﬂutuação. Aproximadamente 50 minutos de água. Barco de
apoio acompanhando o grupo de no Máximo 06 pessoas por
horário. Na Recepção há loja para locação de mascara Full Face,
Câmeras GOPRO e dome; Pessoas acima de 150KG devem ter
a própria roupa, pois não há na fazenda; Distância 19 km.
Duração 2hs permitido a partir de 4 anos – PG taxa na BX de R$
22,00 e na Alta R$ 50,00 na agência.
AT – ADT /CHD = R$286,00 * sem almoço
BT – ADT = R$231,00 * sem almoço
CHD = R$211,00 * sem almoço

Flutuação no rio Formoso – Praia da Figueira: O Day use na praia
da ﬁgueira e Flutuação em um valor só, a ﬂutuação será em torno
de 1100 metros no rio formoso 01 h de duração, equipamentos
como: roupa de neoprene, Snorkel e Mascara incluso no valor;
na parte de Balneário estão disponíveis a tirolesa, Slack-Line,
quadra de vôlei de areia, Wiﬁ livre, quiosques e redário e o
toboagua, Distancia 15,7 km; no local há restaurante
Super Alta (24/12 a 2/1) e (26/02 a 02/03)
R$ 189,00 & CHD R$ 175,00
AT & BT – ADT = R$169,00 CHD R$ 154,00 * sem almoço

Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000
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Balneário do Sol - Rio Formoso, muitos peixes, banho de
cachoeira, carretilha, quadra de areia, restaurante, redário,
quiosque com churrasqueira disponíveis por ordem de chegada,
aluguel de equipamentos, máscaras, coletes e redes.
Restaurante no local, free de 0 a 5 anos; Distância 11,2 km.
Duração livre abre as 08:00 encerra as 17 hrs
AT/BT = R$ 80,00 por pessoa 06 a 10 Anos R$ 40,00

Balneário Jardim EcoPark - Com uma beleza natural única, o
Balneário Jardim Ecopark é ideal para os que amam natureza e
tudo que ela pode proporcionar. São opções de passeios que
passam por águas cristalinas, uma fauna rica e uma ﬂora
incrível! O local ainda oferece diversas facilidades que podem
tornar o seu dia ainda mais fácil e prático. O Balneário Jardim
Ecopark está localizado às margens do Rio da Prata e oferece
uma área para toda a família e amigos. O espaço conta com
redes para descanso, churrasqueiras, quadras de vôlei, futebol
de areia e também slackline. São diversas atrações para turistas
de todas as idades! Um cardápio completo e para todos os
gostos – Da para conciliar com o passeio do rio da prata e o
Buraco das Araras
AT e BX ADT R$ 65,00
CHD e Melhor Idade R$ 50,00

Balneário Parque das cachoeiras - Rio mimoso, Area
aproximadamente de 200 mtrs para banho, 02 decks normais e
um com Rampa para cadeirante, há vários quiosques com
mesas e cadeiras, Bangalôs disponíveis, Bar para bebidas,
aberto das 8hrs as 16:30, Restaurante no receptivo do passeio
serve almoço e porções, não é permitido a entrada com comidas,
bebidas, pets caixas de som, uso de drones, coletes disponíveis
para quem precisa, free de 0 a 5 anos; Distância 17 km.
Duração livre
AT/BT = R$ 99,00/ CHD – R$ 79,00 (06 a 11 Anos) Super alta
(23/12 a 02/01) e 26/02 a (02/03/2021)
AT/BT = R$ 139,00/ CHD – R$ 125,00 (06 a 11 Anos)

Day Use Nascente Azul/Praia da Capela - O receptivo da
nascente azul com a sua localização privilegiada em frente ao
Lago da Capela, tomar banho de cascata, aproveitar a prainha e
tudo isso com os serviços de bar e restaurante para seu conforto.
A capela ecumênica é mais um espaço para meditação junto a
Natureza, wi-ﬁ, piscina ecológica playground, pergolado e
espreguiçadeiras. Aqua lokko a disposição, tirolesa adulto e
infantil, Free até 06 anos; Distância 31km; Fechado as terças de
baixa temporada em baixa temporada encerra as atividades as
16:00
AT- ADT R$ 75,00 - CHD (07 a 11 anos) e melhor idade AT
R$ 65,00
BT- ADT R$ 65,00- CHD (07 a 11 anos) melhor idade R$
60,00

Estrela do Formoso: Antigo Balneário do Gordo o Balneário
Estrela do Formoso é ideal para todas as idades. Um ambiente
tranquilo cercado de muito verde e uma estrutura com 7 decks
para banho com direito a espaço kids para você aproveitar com a
família toda. As margens de um dos principais rios de Bonito, o
Rio Formoso, conhecido por suas águas cristalinas, vida
aquática exuberante e peixes de diversas espécies tornam o
passeio ainda mais incrível e único.
AT – ADT - R$ 85,00/ CHD R$ 53,00 (06 a 11 anos)
BT – ADT – R$ 72,00/ CHD R$ 45,00

Ilha do Padre – Fechado as segundas de baixa temporada A Ilha
agora é o Porto da Ilha com atividades opcionais dentro da ilha
são monitoradas e supervisionadas por monitores Ambientais,
mas a pessoa que não quiser efetuar nenhum dos passeios que
tem no atrativo pagará somente a entrada e terá direito a utilizar a
área de banho. Distância 11,8 km – Ilha do padre CHD de 05 a 11
Almoço Opcional
AT e R$ 48,00 BT;
AT ADT R$ 70,00 CHD de 05 a 11 anos R$ 65,00
BT R$ 62,00 e CHD de 05 a 11 anos R$ 55,00
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Balneário Municipal - Fechado as terças de baixa temporada Rio
Formoso peixes de cores e tamanhos variados, quadra de vôlei e
futebol de areia, lanchonetes, sorvete, e locação de
churrasqueira. Valor Único, crianças até 05 anos FREE Distância
06,4 km. Duração livre

PE Rio Formoso: LAGOA - Fechado as quartas de baixa
temporada Linda Lagoa às margens do Rio Formoso e distante
apenas 6km do centro em estrada asfaltada. Aproveite com sua
família a paz e tranquilidade da área de Lazer da Lagoa e divirtase com Stand Up Paddle, caiaques, tirolesa, trampolim, redario,
decks, ilhas e muito mais. Obrigatório uso de coletes salva-vidas
na tirolesa. Tirolesa somente para crianças acima de 10 anos.
Stand Up somente para crianças acima de 10 anos. distancia 9
km, duração: livre

AT – ADT/ CHD – R$ 70,00 (a partir de 06 anos de idade)
BT – ADT/ CHD – R$ 55,00 (a partir de 06 anos de idade)

AT/BT- ADT & CHD R$ 95,00 (valor único a partir de 06
anos) Almoço opcional – ADT – R$ 48,00/ CHD R$ 36,00

Ilha Bonita – O Local possui Hospedagem, (consultar Valores),
Oferece bar, 02 piscinas naturais, cachoeiras, restaurante,
lanchonete, 4 tirolesas, 5 Trampolim, area de banho com 940
Mtrs, quiosques com churrasqueiras para locação, Wiﬁ, salão de
jogos; Distância 12 km. Duração livre.

Refugio da Barra - Fechado as quintas de baixa temporada Day
use no trecho mais cristalino do Rio Formoso numero limitado de
visitantes para um melhor contato com a natureza. Uma área de
200m de banho entre dois decks incríveis decks especiﬁco para
crianças de até 5 anos, restaurante no local, proibida a entrada
com bebidas, alimentos e animais, almoço Opcional “A la carte”,
free de 0 a 5 anos - Distância 17 km. Duração livre. Duração livre
abre as 08:00 encerra as 17 hrs

R$ 85,00 AT/BT CHD R$ 6 a 11 anos R$ 45,00

AT R$ 80,00 o ADT e CHD R$ 50,00 - BT ADT R$ 65,00 e
o CHD R$ 40,00

Praia da Figueira – Oferece bar, restaurante, lanchonete, tirolesa
e redário embaixo de uma ﬁgueira centenária, estrutura real de
praia com areia e bar molhado, Wi-ﬁ livre, Caiaque, Stand-up e o
Pedalinho, Slack line, , quadra de vôlei de areia, **Passeios
Opcionais contratados no atrativo . Distância 15,7 km. Duração
livre.
AT- ADT R$ 79,00; CHD de 06 a 11 anos R$ 65,00 grupo
BT- ADT R$ 69,00; CHD de 06 a 11 anos ou grupo acima de

Bosque das Aguas - Passeio fechado as segunda feiras de BX
temporada; Tem seis decks em diferentes pontos do rio, um deles
com vista para a cachoeira. Ideal para passar o dia com a família
e amigos em meio à natureza. Alguns decks possuem espaço
kids. O Balneário possui uma infraestrutura rústica com estrutura
de passarela de madeira para acesso ao Rio Formoso. Não tem
Restaurante ou lanchonete, ha quiosque com churrasqueira para
locação, bebidas, gelo, coletes salva-vidas e carvão, que para o
uso, deve ser realizada a compra na recepção. Aberto das 08h
às 17h Menor de idade, somente acompanhado de responsável
e é recomendado uso de colete-salva disponível na recepção –
Não permitido a entrada com vasilhames de vidro -distancia 7 Km
da cidade ao lado do balneário
AT R$ 80,00 CHD de 8 a 12 Anos R$ 55,00
BT R$ 65,00 CHD R$ 45,00
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Adventure Nascente Azul – vendido junto com outra atividade do
local - Atividades do Pêndulo Humano/tirolea 450mtrs pode ser
adicionada a qualquer um dos atrativos: Flutuação/Mergulho ou
Balneário; Trilha de 300 metros até chegar a sala de
equipamentos, , e a maior tirolesa do estado com 450 metros de
pura adrenalina, estrutura de 20 metros de altura, direito a 01
descida; Distancia 31 km; não há serviço de fotos - Fechado as
quartas de baixa temporada.
Almoço Opcional
AT R$ 130,00 por pessoa
BT R$ 120,00 por pessoa

Passeio de Bote Eco Porto da Ilha – O passeio é feito em grandes
botes para até 12 pessoas, em percurso de 06 km pelo Rio
Formoso, passando por corredeiras e cachoeiras maravilhosas,
margens é possível avistar macacos, pássaros, jacarés e até
sucuris. Não é permitido para Gravidas, pessoas que tenham
passado por cirurgia no período menor que 1 ano, pessoas
visivelmente Alcoolizadas, com problemas cardíacos, labirintite,
Coluna, safenados, diabéticos em estado avançado, proibido
fumar ou ingerir bebida alcoólica, assim como levar bolsa,
celular, câmera fotográﬁca, objetos cortantes. Distância 11,8 km.
Duração 1h30min.
Almoço opcional
AT - ADT R$ 150,00/ CHD R$ 120,00 (de 05 a 11 anos)
BT - ADT R$ 136,00/ CHD R$ 110,00 (de 05 a 11 anos)

Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000
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Passeio de DUCK – Canoa inﬂável, não precisa experiência com
remos, permitido até 02 pessoas por duck percurso de 04 km de
rio, parada de 15 minutos para banho, desce o rio passando por
03 cachoeiras, permitido crianças acima de 05 anos limite de
peso 120 kg. Não é permitido para Gravidas, pessoas que
tenham passado por cirurgia no período menor que 1 ano,
pessoas visivelmente Alcoolizadas, com problemas cardíacos,
labirintite, Coluna, safenados, diabéticos em estado avançado,
proibido fumar ou ingerir bebida alcoólica, assim como levar
bolsa, celular, câmera fotográﬁca, objetos cortantes Distância
11,8 km
Almoço opcional
BT - ADT/ CHD R$ 98,00
AT - ADT/ CHD R$ 105,00

Boia Cross Porto da Ilha– Entrada da Ilha do Padre + passeio de
Boia 01 pessoa por boia circuito de 300 metros 01 corredeira e 02
cachoeiras duração de 40 minutos crianças acima de 05 anos e
limite de peso 120 kg por pessoa, Não é permitido para Gravidas,
pessoas que tenham passado por cirurgia no período menor que
1 ano, pessoas visivelmente Alcoolizadas, com problemas
cardíacos, labirintite, Coluna, safenados, diabéticos em estado
avançado, proibido fumar ou ingerir bebida alcoólica, assim
como levar bolsa, celular, câmera fotográﬁca, objetos cortantes;
Distância 11,8 km
Almoço opcional
AT – ADT - R$ 75,00/ CHD R$ 68,00 (de 05 a 11 anos)
BT – ADT - R$ 68,00/ CHD R$ 62,00 (de 05 a 11 anos
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Stand-Up Paddle Porto da Ilha – Entrada da Ilha do Padre +
passeio Stand-Up Paddle: Realizado em pranchas individuais
percorrendo um trajeto no rio formoso com acompanhamento de
monitores, Não é permitido para Gravidas, pessoas que tenham
passado por cirurgia no período menor que 1 ano, pessoas
visivelmente Alcoolizadas, com problemas cardíacos, labirintite,
Coluna, safenados, diabéticos em estado avançado, proibido
fumar ou ingerir bebida alcoólica, assim como levar bolsa,
celular, câmera fotográﬁca, objetos cortantes; Duração de
aproximadamente 50 minutos. Distância 11,8 km.

Bike Boat: um passeio realizado em uma bicicleta adaptada com
botes inﬂáveis, o bike boat permite ao visitante pedalar sobre o
rio, pelas águas tranquilas do rio Formoso descer contemplando
e curtindo a natureza, por um percurso de aproximadamente
3.000 metros. Descida do Rio Formoso em Bike Boat inﬂável
com capacidade de 1 pessoa. Conta também com uma
cadeirinha de criança para a idade de 1 à 4 anos (peso máximo
na cadeirinha Free 15 kg) acompanhando os pais, o peso
máximo não poderá exceder 120 Kg.

Almoço opcional – AT R$ 55,00/ BT 49,00 por pessoa
AT – ADT - R$ 75,00/ CHD R$ 68,00 (de 05 a 11 anos)
BT – ADT - R$ 68,00/ CHD R$ 62,00 (de 05 a 11 anos)

Passeio com permanência na Ilha do Padre antes ou pós
passeio | almoço opcional
AT – CHD e ADT R$ 105,00
BT - CHD e ADT R$ 98,00

COMBO Porto da Ilha – Entrada da Ilha do Padre + passeio de
Boia 300 metros 01 corredeira e 02 cachoeiras duração de 40
minutos crianças acima de 05 anos e limite de peso 120 kg por
pessoa. Stand Up Paddle, Bote no rio formoso ou DUCK
Permitida criança a partir de 05 anos, Não é permitido para
Gravidas, pessoas que tenham passado por cirurgia no período
menor que 1 ano, pessoas visivelmente Alcoolizadas, com
problemas cardíacos, labirintite, Coluna, safenados, diabéticos
em estado avançado, proibido fumar ou ingerir bebida alcoólica,
assim como levar bolsa, celular, câmera fotográﬁca, objetos
cortantes; Distância 11,8 km.

Passeio contemplativo em barco de alumínio a motor elétrico Porto da Ilha – O Trajeto será feito em aguas Calmas, sem
contato físico com a água, (sem parada para banho), saída do
porto da ilha até a cachoeira do Horminio, não há restrições de
idade ou gravidas, proibido fumar ou ingerir bebida alcoólica,
poderá levar Câmeras fotográﬁca assim como levar bolsa
celular, será permitido câmera fotográﬁca, porém de inteira
responsabilidade do Cliente, Distância 11,8 km. Percurso de 2
km ida e volta em torno de 50 min;

Almoço opcional
AT ADT R$ 240,00 = CHD R$ 220,00 (de 05 a 11 anos)
BT ADT R$ 210,00 = CHD R$ 190,00 (de 05 a 11 anos)

Cabanas Arvorismo – No Total de 300 metros de extensão com
altura variando de 4 a 15 metros do solo. Ao todo são 18 estações
diferentes com diﬁculdades gradativas, além de duas tirolesas,
uma de 55m e outra de 60m. Restrições para efetuar o passeio,
pessoas acima de 120KG, Gravidas, crianças abaixo de 5 anos
ou abaixo de 1,15M altura, ou pessoas que tenham ingerido
bebida alcoólica. Distância 06,1 km. Duração de 01:30h.
BT/ ADT = R$ 125,00 e CHD R$ 100,00 (5 a 11 anos)
Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000
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AT-ADT R$ 75,00 = CHD R$ 68,00 de 05 a 11 anos,
BT ADT R$ 68,00 e CHD R$ 62,00 de 05 a 11 anos.

Combo Rota Aventura + Grutas de são Matheus – O passeio
inicia na sede da Rota aventura, realizado com o instrutor,
sempre pelas ruas de menor movimento sentido Rodovia do
turismo ate a chegada da Gruta de São Matheus, ao chegar na
Gruta de São Matheus, o turista irá realizar o passeio com o guia
plantão. Trajeto de asfalto 03 km, Trajeto de terra 6 km total 9 km
Duração – 02:30 Aproximadamente.
AT R$ 105,00/BT R$ 91,00 Crianças acima de 11 anos
BT R$ 91,00
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Passaporte (ilha do Padre) Incluso no passaporte: Boia Cross +
Stand Up + Day Use; Não é permitido para Gravidas, pessoas
que tenham passado por cirurgia no período menor que 1 ano,
pessoas visivelmente Alcoolizadas, com problemas cardíacos,
labirintite, Coluna, safenados, diabéticos em estado avançado,
proibido fumar ou ingerir bebida alcoólica, assim como levar
bolsa, celular, câmera fotográﬁca, objetos cortantes.

Rota Aventura Trilha Boiadeira - O Trajeto realizado pela rua de
menor movimento, sentido Trilha Boiadeira próximo da Vila
América. Vamos subir de maneira organizada e cruzar pela
estrada Bonito-Faz. São Geraldo, passando pelo morro da
Cohab e retornando para ruas de Bonito, na altura da Pousada
Chalé do Bosque. Trajeto de asfalto 05 km, Trajeto de terra 04
km, total 09 km, duração 01:30 horas

Almoço opcional
AT – ADT R$ 135,00/ CHD R$ 110,00 (05 a 11 anos)
BT – ADT R$ 110,00/ CHD R$ 89,00 (05 a 11 anos)

AT/BT R$ 80,00 - Crianças acima de 11 anos

Boia Cross Parque Ecológico do Rio Formoso: Começa com uma
caminhada de 900 metros, adentrando a mata as margens do rio
Formoso, iniciando o passeio com 1200 metros de rio descendo
03 corredeiras e 05 cachoeiras, e no ﬁnal uma trilha de 20 metros
próxima ao receptivo. Não poderá ser realizado por pessoas
acima de 110kg, gestantes, crianças abaixo de 7 anos, pessoas
que tenham ingerido bebidas alcoólicas recentemente ou sob
efeito. Distância 6,5 km

Rota Aventura Formoso – Conheça Bonito de uma Maneira
diferente, venha Pedalar, escolha sua Rota Trajeto, trecho de
ciclovia até a entrada de acesso a estrada do Ybirá Pe. Parada
para banho em todos os decks do local no Rio formoso, incluso
no pacote: Bicicleta MTB, Capacete, Seguro, Instrutor - Trajeto
de asfalto 04 km, Trajeto de terra 18 km total 22 km Duração –
04:00 Aproximadamente
AT/BT R$ 140,00 Crianças acima de 11 anos

Almoço opcional
AT – ADT/ CHD R$ 120,00
BT – ADT/ CHD R$ 115,00

Rota Aventura Sinhozinho – O Trajeto realizado pelas ruas e
menor movimento em Bonito, até chegar na Estrada do
21(Bonito-Aquidauana), onde o turista percorrerá de forma
organizada a estrada de terra com acesso a capela do
Sinhozinho, faremos uma parada onde o turistas pode tirar fotos
e aprender um pouco da cultura e história local. Trajeto de asfalto
04 km, Trajeto de terra 18 km, total 22 km, duração 04:00 horas.
AT/BT R$ 160,00 - Crianças acima de 11 anos

Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000
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Recanto das Aguas – Uma trilha leve, e 12 cachoeiras para
contemplação e 8 cachoeiras para banho e curtir a natureza, no
local há 2 piscinas e 1 hidra para relaxar, todas são climatizadas,
trilha para qualquer idade, no local há lanchonete com serviço de
porções, em torno de 4 km de trilha Duração dia todo ou ½
período, Distância 15 km.

AT – ADT R$ 198,00/ CHD R$ 168,00 (06 a 11 anos)
BT – ADT R$ 171,00/ CHD R$ 146,00 (06 a 11 anos)

www.abaetecotur.com.br

AGÊNCIA DE TURISMO

AT - Alta Temporada / BT – Baixa temporada
CHD Criança, ADT – Adulto - consulte valores
para melhor idade (alguns passeios)
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AVENTURA

Lobo Guará Bike - O passeio inicia cerca de 50 mtrs da praça da
liberdade em direção ao Bosque das aguas com acesso ao rio
formoso aproximadamente 07 km percorre uma trilha próximo ao
rio formoso com uma parada para banho, em caso de mal tempo
e em dias chuvosos o passeio será realizado normalmente, é
realizado o plantio de uma arvore. O percurso total é de 17000
mts, com duração de aproximadamente 03 à 04 hrs; Crianças a
partir de 12 anos de idade ou com a sob avaliação do monitor.
AT/BT ADT ou CHD R$ 115,00.

Quadriciclo Trilha Boiadeira – O passeio pode ser realizado em
quadriciclos individuais ou com garupa sempre acompanhados
por um monitor com a duração aproximadamente de 50 minutos
a 01 hora de aventura e emoção sendo o percurso de 07 km (ida e
volta) dentro da mata na trilha Boiadeira passando por vários
obstáculos, onde podem observar aves e animais silvestres. O
passeio disponibiliza capacetes e tocas higienizadas. *Crianças
de 06 a 08 anos FREE, devem ir na garupa do responsável ou do
monitor, de 09 anos até 15 paga valor de duplo, com 16 anos
serão avaliadas pelo monitor sobre as condições de pilotarem o
quadriciclo.
Duração: 50 min, Distância: 900 metros do restaurante Cupim.
Obrigatório o uso de tênis e Calça – limite de 180Kg
AT – ADT – 420CC – R$ 190,00 (INDIVIDUAL)
AT – ADT – 420CC – R$ 255,00 (DUPLO)

Rota Formosinho
AT/BT ADT ou CHD R$ 135,00.

BT – ADT – 420CC – R$ 173,00 (INDIVIDUAL)
BT – ADT – 420CC – R$ 232,00 (DUPLO)

Boia Cross Cabanas – Localizado no Hotel Cabanas, às
margens do Rio Formoso o Boia Cross é uma aventura do
começo ao ﬁm. Acompanhado por instrutores treinados, você irá
percorrer um emocionante trecho com cachoeira e corredeiras.
Percurso de 1200 metros 40 minutos de água não poderá ser
realizado por pessoas acima de 120kg e CHDS menores de
1,15M altura, gestantes, crianças abaixo de 5 anos, pessoas que
tenham ingerido bebidas alcoólicas recentemente ou sob efeito Distância 06,1 km. Duração 1:10h.
AT/BT ADT R$ 97,00/ CHD (5 a 11 anos) R$ 85,00

Quadriciclo Rota Zagaia – O passeio é realizado em quadríciclos
infantis e adultos (individuais e duplos) e acompanhados por um
monitor dentro do Zagaia Eco Resort Hotel, passando por uma
mata e vários obstáculos, aproximadamente 5,5 km, onde
podem observar várias espécies de aves e animais silvestres. O
Passeio disponibiliza capacetes e tocas higienizadas. Limite de
peso 180 KG *Crianças de 06 a 08 anos FREE, podem ir na
garupa do responsável ou do monitor, de 09 anos acima paga
garupa, para o quadriculo infantil é permitido de 10 a 15 anos sob
avaliação do monitor, para quadriciclo adulto permitido acima de
16 anos sob avaliação do monitor; Duração: 50 min, Distância:
3,5 km. Obrigatório o uso de tênis e Calça
AT/ADT 420CC = R$ 190,00 (INDIVIDUAL)
AT/ADT 420CC = R$ 255,00 (DUPLO)
AT/INFANTOJUVENIL 250CC = R$ 167,00 (de 10 a 15 anos
MEDIANTE AVALIAÇÃO)
BT/ADT = 420CC R$ 173,00 (INDIVIDUAL)
BT/ADT = 420CC R$ 232,00 (DUPLO)
BT/INFANTO JUVENIL = 250CC R$ 152,00 (de 10 a 15 anos
MEDIANTE AVALIAÇÃO)
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DESCIDA

AVENTURA

Quadriciclo Trilha da Serra (Bodoquena) – Para quem gosta de
se aventurar com segurança esta é uma excelente opção, em
uma trilha de 08km você irá curtir toda beleza da Serra da
Bodoquena, passando por vales, barreiros e mata fechada além
de ter acesso exclusivo a uma linda cachoeira com parada para
banho, uso obrigatório de capacete e calçado fechado, o
capacete já esta incluso no valor do atrativo, na fazenda há
locação de papety caso não tenham calçado fechado; a idade
mínima para a realização do passeio e de 5 anos completos, e
para pilotar 12 anos e passará pela avaliação do Guia (monitor)
Duração: 1h30 min, Distância: 72 km.
Obrigatório o uso de tênis e Calça

Abismo Anhumas – Uma verdadeira aventura em uma descida
por uma fenda de 72 metros na rocha, que leva a uma caverna
com magníﬁcas formações e um lago de águas cristalinas, onde
a ﬂutuação revela a beleza Subaquática do lugar. Para o passeio
é obrigatório fazer o checkpoint as 17:30Hrs 01 dia antes, para a
ﬂutuação não é necessária apresentação da credencial.
Distância 20,8 km. Duração 4h. Preço único.
ADT ou CHD R$ 1.270,00 com roupa inclusa (CHDS sob
avaliação do monitor no check-point)

AT – ADT R$ 180,00 (INDIVIDUAL)
AT – ADT R$ 220,00 (DUPLO)
BT – ADT R$ 150,00 (INDIVIDUAL)
BT – ADT R$ 198,00 (DUPLO)
Abismo Anhumas contemplação – Uma verdadeira aventura em
uma descida por uma fenda de 72 metros na rocha, que leva a
uma caverna com magníﬁcas formações e um lago de águas
cristalinas, onde fará um passeio de bote inﬂável, revelado a
beleza das formações rochosas, neste modulo de passeio não
terá contato com a agua, é obrigatório fazer o checkpoint as
17:30Hrs 01 dia antes, Distância 20,8 km. Duração 4h. Preço
único.

RAPEL

ADT ou CHD R$ 899,00 com equipamentos incluso (CHDS
sob avaliação do monitor no check-point)

Rapel na Boca da Onça - Uma descida repleta de adrenalina em
um paredão vertical de 90 metros. O passeio inclui almoço, Trilha
e banho de cachoeira Boca da Onça (a maior do Estado) e
também no Rio Salobra. Distância 59 km. Duração em torno de 5
hrs. Obrigatório o uso de tênis.
AT - R$ 834,00 – BT- R$ 689,00
Rapel + Meia Trilha Adventure incluso café da manhã e o
guia, sem almoço;
AT - R$ 491,00 & BT - R$ 406,00

Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000

BONITO MS

www.abaetecotur.com.br

AGÊNCIA DE TURISMO

AT - Alta Temporada / BT – Baixa temporada
CHD Criança, ADT – Adulto - consulte valores
para melhor idade (alguns passeios)

TARIFAS 01/01/2022 ATE 30/06/2022

CARVERNAS

Gruta do Lago Azul – Após percorrer uma trilha e descer uma
escadaria de 298 degraus, conhecendo diversos espeleotemas,
pode-se visualizar o famoso Lago Azul, com mais de 80 metros
de profundidade. Por sua beleza e fragilidade, a área da gruta foi
transformada em unidade de conservação. Final do passeio
retorna ao receptivo subindo os 298 degraus; Permitido visita de
crianças a partir de 05 anos mediante comprovação na recepção
do passeio, não é permitido para grávidas ou pessoas com
problemas cardíacos, labirintites ou com medo de altura.
(Obrigatório o uso de tênis) Distância 19 km. Duração 1h40m.

Gruta do Mimoso – O Visitante sera recepcionado com
orientação e entrega de equipamentos para a realização do
passeio, em seguida, sera direcionado ao local de onde o grupo,
acompanhado do guia, iniciaráa trilha de 300 metros
contemplando a natureza local; Ao chegar na entrada da gruta o
visitante descerá uma escadaria com 78 degraus(descida e
depois subida) onde poderá contemplar toda a gruta do mimoso,
seu lago azul e suas belíssimas formações geologicas.
(Obrigatório o uso de tênis) Distância 29,7km. Duração 1hm.

ADT ou CHD - AT R$ 130,00
BT R$ 90,00

AT – ADT – R$ 90,00 CHD R$ 81,00 (06 a 12 anos)
BT – ADT – R$ 79,00 CHD R$ 71,00 (06 a 12 anos)

Gruta de São Miguel - Mirante que possibilita uma visão geral da
região. O acesso às grutas é feito através de uma trilha suspensa
que o levará até a Gruta principal, onde existe uma rica variedade
de espeleotemas e outras formações calcárias. Permitido visita
de crianças a partir de 05 anos mediante comprovação na
recepção do passeio. Distância 15,5 km. Duração 1h. Obrigatório
o uso de tênis CHD de 5 a 11 Anos FREE (pagando o Guia na
agência)
AT ADT R$ 78,00
BT ADT R$ 58,00

Gruta São Matheus – Visitar Bonito e não conhecer a Gruta de
São Mateus é impossível, percurso de 320 metros de trilha em
meio a natureza, você poderá conhecer diversas espécies da
ﬂora e também Fauna, em uma altitude de 150 metros, num
ambiente totalmente natural, em meio a arvores centenárias.
Permitido visita de crianças a partir de 05 anos mediante
comprovação na recepção do passeio. Distância 03,6 km.
Duração 1h. Obrigatório o uso de tênis
AT ADT R$ 72,00
BT ADT R$ 55,00
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CACHOEIRAS

Boca da Onça Trilha Adventure- O passeio tem 7 opções de
passeios e desses, 6 são trilhas e 1 é o day-use no receptivo.
O atrativo tem a melhor infraestrutura e um receptivo com
piscinas sem igual, com vista para a Serra da Bodoquena.
Obrigatório o uso de tênis.
Trilha Adventure

Trilha Discovery

Rapel+Adventure

4,5km de trilha
8 cachoeiras
5 pontos de banho
café da manhã e
almoço incluso

6,5km de trilha
15 cachoeiras e
cascatas
9 pontos de banho
café e almoço
incluso

Rapel
4,5km de trilha
8 cachoeiras
5 pontos de banho
café da manhã e
almoço incluso

BT = R$ 350
AT = R$ 420

BT = R$ 496
AT = R$ 595

BT = R$ 689
AT = R$ 834

Rapel Meia Trilha

Meia trilha
Buraco do
Macaco

Meia trilha
Boca da Onça

2,1km de trilha
7 cachoeiras
3 pontos de banho

2,2km de trilha
3 cachoeiras
3 pontos de banho

BT = R$ 251
AT = R$ 301

BT = R$ 251
AT = R$ 301

2km de trilha
2 cachoeiras
2 pontos de banho

BT = R$ 406
AT = R$ 491
Raceptivo Day-Use

O visitante poderá passar o dia no receptivo com
2 piscinas, café da manhã e almoço incluso. Ainda tem museu
e bar.
OBS: as atividades acima dão acesso ao receptivo, mas não
são todas atividades com almoço incluso.
BT = R$ 140
AT = R$ 169
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CACHOEIRAS

Trilhas Cachoeiras e Bote na Serra da Bodoquena – O
passeio tem uma Ótima infraestrutura para receber você e sua
família, para desfrutar de todas as belezas do parque natural
do rio Betione. Acompanhado de um delicioso almoço típico da
Fazenda, o passeio possui uma trilha de 2,5 km e mais
300mts do percurso no passeio de bote, sem restrição de
idade. O Visitante irá desfrutar de várias cachoeiras com 8
paradas de banho; almoço e balneário incluso; Duração do
Passeio – dia todo localizado há 70 km de Bonito e 3 km de
Bodoquena – Obrigatório o uso de tênis –

Estância Mimosa: Caminhada em meio à Mata Ciliar por trilha
interpretativa em RPPN (reserva Particular do Patrimônio
Natural), passando por uma agradável mata ciliar do Rio
Mimoso, trilhas e contemplação em 10 cachoeiras e banho de
cachoeira em 08; trampolim de 06 metros para salto; Distância
22,6 km. Crianças a partir de 03 anos; de 03 a 05 anos FREE
- Obrigatório o uso de tênis
AT ADT R$ 260,00 e CHD R$ 208,00 de 06 a 11 anos com
almoço
BT ADT R$ 205,00 e CHD R$ 164,00 de 06 a 11 anos com
almoço

AD/AT = R$ 242, 00 - CHD/ AT 205, 00 (06 A 11 Anos)
AD/BT = R$ 190, 00 - CHD/BT 168, 00 (06 A 11 Anos).

Ceita Corê - Caminhada em trilha na mata ciliar banhos em 06
lindas cachoeiras, o visitante conhece a nascente que da
origem há um lindo lago, onde poderá fazer passeio de barco a
remo. Em torno de 4.000 metros de trilha duração de 03:30Hrs
Almoço Incluso - Duração do passeio – dia todo - localizado há
35,9 km

Parque das Cachoeiras – Uma linda trilha pelo Rio Mimoso,
onde se pode observar a fauna e ﬂora local. Visita a sete
cachoeiras formadas por tufas calcárias, piscinas naturais,
venha se maravilhar com essas cachoeiras naturais e essa
água cristalina. O visitante também terá almoço com comidas
típicas. 16KM (estrada Bodoquena). Duração meio período,
Balneário Incluso
AT – ADT - R$ 189,00/ CHD R$ 154,00 (06 a 11 anos)
BT – ADT - R$ 159,00/ CHD R$ 129,00 (06 a 11 anos)
ALMOÇO NÃO INCLUSO

AD/AT = R$ 266,00 CHD AT R$ 208,00 (06 A 11 Anos).
AD/BT = R$ 238,00 CHD/BT R$ 168,00 (06 A 11Anos).

Cachoeiras do Rio do Peixe – Caminhada pela fazenda Água
Viva; O passeio tem uma trilha interativa de mais ou menos
2500 mtrs, com paradas para banho, em lindas cachoeiras,
carretilha inclusa, após as trilhas será servido um delicioso
almoço de fazenda. Duração dia todo. Distância 33,7 km.
AT – ADT = R$ 278,00 e CHD de 06 a 12 anos R$ 235,00
BT – ADT = R$ 253,00 e CHD de 06 a 12 anos R$ 206,00
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Recanto das Cachoeiras - Uma trilha leve, e 12 cachoeiras
para contemplação e 8 cachoeiras para banho e curtir a
natureza, no local há 2 piscinas e 1 hidra para relaxar, todas
são climatizadas, trilha para qualquer idade, em torno de 4 km
de trilha; Duração dia todo ou ½ período, Distância 15 km

AT – ADT R$ 198,00/ CHD R$ 168,00 (06 a 11 anos)
BT – ADT R$ 171,00/ CHD R$ 146,00 (06 a 11 anos)
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MERGULHO

Rio da Prata – antes do mergulho o instrutor passa as
informações e procedimentos sobre as atividades, em seguida
há um período de adaptação e começa o mergulho em
profundidade de ate 7mtrs no rio da prata. O instrutor
controlará o equipamento, duração em torno de 01:40 desde o
recebimento de equipamentos e transporte ate a RPPN,
mergulho e transporte de volta ate á sede da fazenda; é
obrigatório que todas as câmeras subaquáticas tenham cordão
que prenda ao pulso e dispositivo ﬂutuador, para serem
levados na ﬂutuação ou mergulho pessoas acima de 120 kg
devem trazer suas próprias roupas, Distância 50,2km- Idade
mínima de 10 anos sob avaliação;

Museu Subaquático de Bonito - a integração com a arte e com
a natureza, onde o artista expressam sobre temas
relacionados ao meio ambiente.
Durante o percurso é possível contemplar as inúmeras obras
de arte.
TARIFA ÚNICA R$ 350,00 POR PESSOA

MERGULHO em CAVERNA

R$ 330,00/ Almoço Opcional R$ 62,00 por pessoa
Abismo Anhumas: Uma verdadeira aventura em uma descida
por uma fenda de 72 metros na rocha, que leva a uma caverna
com magníﬁcas formações e um lago de águas cristalinas,
onde a ﬂutuação revela a beleza Sub-Aquática do lugar.
Efetuar o checkpoint no dia anterior a descida, é Obrigatório a
apresentação da credencial. Distância 20,8 km. Duração 4h.
Lagoa Misteriosa-Mergulhadores Certiﬁcados devem
apresentar a carteirinha de mergulho no receptivo da lagoa è
recomendável que os mergulhadores possuam seguro de
mergulho cobrindo acidentes pessoais; informamos que a
realização do batismo não e valido como treinamento de
mergulho autônomo ou qualquer outro serviço de mergulho
autônomo, nem permite que eles se envolva no mergulho
recreativo sem supervisão direta de um instrutor; caminhada
de 600 mtrs ate ao mirante de contemplação, o acesso e feito
por uma escadaria com 186 degraus, após equipar-se o
instrutor faz o treinamento sobre o equipamento, entrada na
agua e mergulho, após o ﬁnal do passeio, subida da escadaria
e uma trilha de acesso ao receptivo (500 mtrs) em torno de 30
min submerso passeio todo com duração de 01:40hrs não é
aconselhável nenhum equipamento como maquinas e
celulares caso levem, e de inteira responsabilidade do
mergulhador! Idade mínima de 10 anos acompanhado de um
responsável; Distância 50,2 km
de abril a setembro Idade minima 10 anos, Máxima 65
anos AT-ADT R$ 440,00
*Sem credencial até 08 metros
**Open Water Scuba Diver 18 metros
***Advance Open Water Scuba Dive 25 metros - em
qualquer época nos consulte
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Descida R$ 1.690,00
Discovery (8 metros) R$ 1.690,00 (8 metros)
Mergulho no Lago Gruta do Mimoso (Batismo) – Para Aqueles
que não tem certiﬁcado de mergulho, o programa possibilita a
experiência emocionante de mergulhar sob a supervisão de
um instrutor, em uma miniaula com segurança e diversão, e
contemplar uma bela parte da geologia da caverna, atividade
sujeita a sazonalidade, profundidade máxima de 12 metros,
idade mínima de 15 anos, só é permitido viajar de avião pós
18hrs da realização da atividade - Distância 29,7 km – duração
aproximada de 1:30Hrs desde o inicio das orientações.
AT/BT – ADT/CHD – R$400,00
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OBSERVAÇÃO de AVES

CAVALGADAS

Rio da Prata – Chegada no atrativo em torno 06h ou 07h da
manhã, saída em camionete aberta até os arredores da RPPN,
onde começa a trilha de Observação de aves nos campos e
cerrados da fazenda. Após o passeio, descanso na sede com
a opção de almoço a partir de 11:30; Todo o roteiro de
observação é feito com o acompanhamento de um guia
especializado bilíngue (o valor do guia não está incluso no
valor do passeio). Distância 50,2 km.
R$ 100,00 Almoço a parte R$ 62,00 por pessoa

Estância mimosa – Chegada no atrativo às 06:00 ou 07Hrs e é
iniciado o passeio nos arredores da sede, onde começa a trilha
para observação de aves no cerrado, Todo o roteiro de
observação é feito com o acompanhamento de um guia
especializado (o valor do guia não está incluso no valor do
passeio). Obrigatório o uso de calçado fechado, levar calça
comprida, , chapéu, boné, binóculos e etc... Idade mínima
permitida 06 anos, Duração em torno de 02:00hrs Distância
22,5 km

Rio da Prata: O passeio passa por diversos ambientes da
fazenda com vista privilegiada do cerrado e dos campos da
região. Um monitor especializado acompanha o grupo com ate
8 visitantes. Duração de 01:30 CHD a partir de 06 anos
acompanhada pelo responsável. Distância 50,2 km
Peso Máximo 120 KG
AT e BT ADT e CHD R$ 100,00, CHD permitido a partir de 6
anos acompanhada pelo responsável = Almoço Opcional
na fazenda R$ 62,00 por pessoa

Estância Mimosa: Passeio a cavalo pelos campos e morraria
da região passando em meio ao gado e vegetação do cerrado.
Grupos de no máximo 8 visitantes acompanhados por monitor
da fazenda (peão campeiro). Duração: 01h30; Distância 22
km.
Peso Máximo 120 KG
AT e BT ADT e CHD R$ 100,00, CHD permitido a partir de 6
anos acompanhada pelo responsável = Almoço Opcional
na fazenda R$ 62,00 por pessoa

R$ 100,00 Almoço a parte R$ 62,00 por pessoa

Buraco das Araras – Trilha ao redor de uma dolina com 100 m
de profundidade e 500 metros de diâmetro, uma visão
panorâmica de seu interior, onde a araras vermelhas e outras
aves podem estar lá. Em seu fundo encontra-se um lago com
alguns jacarés, cercado por uma interessante formação
vegetal. Distância 54,1 km. Duração 1h Passeio

Parque Ecológico Rio formoso - Cavalos dóceis, selas de
primeira qualidade e monitores qualiﬁcados. No percurso,
paramos para um delicioso e refrescante mergulho no Rio
Formoso, o rio mais frequentado da região. Após o passeio
podem ﬁcar na lagoa formosa e utilizar deckes de banho,
tirolesa e, Stand-Up, usar calças compridas. Tênis/bota,
protetor e repelente, chapéu ou boné, trajes de banho.
distancia 7 km da cidade Permitido crianças a partir de 8 anos

ADT R$ 92,00 /CHD 08 a 12 anos R$ 73,00 - melhor idade
R$ 68,00 a partir de 60 anos

AT ADT e CHD R$ 120,00 e BT ADT e CHD R$ 115,00 almoço opcional R$ 48,00 POR PESSOA

**Serviço de Observação de Aves no Buraco das araras e
Fotograﬁa não está incluso o serviço do Guia de
Observação de AVES (Obrigatório) ½ Período R$ 188,00
Day Use R$ 288,00

Bonito e Pantanal
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AGÊNCIA DE TURISMO

AT - Alta Temporada / BT – Baixa temporada
CHD Criança, ADT – Adulto - consulte valores
para melhor idade (alguns passeios)

TARIFAS 01/01/2022 ATE 30/06/2022

CAVALGADAS

Recanto do Peão – Cavalgada no período da manha, tarde e
noite, a trilha a cavalo e realizada em área de vegetação nativa
e preservada com duração em torno de 1 hora (5KM),
Obrigatório sapato fechado, para fazer o passeio, não e
permitido garupa, gestantes e chds menores de 08 anos,
Distancia 15 KM Duração em torno de 01:30Hrs. não há
parada para banho ** Com Carreteiro

Bio Park - Abrigo de Fauna Silvestre – Uma trilha de
aproximadamente 700mtrs acompanhada de um monitor, no
abrigo esta acolhido mais de 20 espécies de animais da nossa
fauna, entre aves, repteis, mamíferos e outros, usar roupas
leves, calçado para caminhada, protetor, repelente, chapéu ou
boné, manter o silencio, não é permitido fumar ou entrar com
bebidas; Duração livre; Distância 4 km da cidade; os
estudantes apresentar a carteira estudantil.

ADT - AT/BT = R$ 120,00 CHD (08 a 12 anos) AT/BT = R$
98,00

ADT - R$ 90,00/ CHD 6 a 11 anos R$ 60,00

ATRAÇÕES URBANAS

Projeto Jiboia - Noturno
O Projeto Jiboia tem como principal objetivo a desmistiﬁcação
das serpentes não peçonhentas, assim como um trabalho de
educação ambiental visando à diminuição da matança
indiscriminada das serpentes na natureza e a criação de
exemplares em cativeiro para suprir o mercado de animais de
estimação evitando a coleta no meio ambiente. Distância
1.300 m da Praça da liberdade

Aquário de Bonito Visitação. – O Aquario de Bonito tem como
principal objetivo apresentar a grande variedade de espécies
de peixes mostrando que nem tudo se resume em simpáticas
Piraputangas. Hoje com mais de 60 espécies de peixes raros
como albinos, espécies ornamentais e Pantaneiras, centro da
cidade aberto das 09 às 21:00
AT/BT = R$ 50,00 Valor único CHD até 05 anos FREE
Pode pagar na portaria.

R$ 120,00 ** Tarifa promocional Todos pagam R$ 60,00
se for em dinheiro pode pagar na portaria – CHD pagantes
a partir de 5 anos

Recanto do Peão Noturno Venha passear a cavalo na fazenda
e ainda experimentar o arroz tropeiro prato típico dos
boiadeiros. Tenha uma noite agradável e com histórias pra
contar!!, o passeio noturno tem a duração e 1 hora à 01:30 ,
inicio todos os dias as 17:00/18:30 horas e já esta incluso o
arroz Carreteiro; Distância 15 KM - obrigatório o uso de
Tênis e Calça** O Passeio Fornece Capacete (USO
OBRIGATORIO)
ADT BT/AT = R$ 120,00 / CHD R$ 98,00

Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000
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AGÊNCIA DE TURISMO

AT - Alta Temporada / BT – Baixa temporada
CHD Criança, ADT – Adulto - consulte valores
para melhor idade (alguns passeios)

TARIFAS 01/01/2022 ATE 30/06/2022

PANTANAL SUL

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

San Francisco – Chegada na fazenda as 08:00hrs, São dois
Passeios Incluso que são safari fotográﬁco com trilha
interpretativa e passeio de chalana e almoço a ordem dos
passeios depende da logística da fazenda, no ﬁnal do dia é
servido um lanche com bolo, pipoca, caldo de piranha
AT/ BT – ADT R$ 238,00/ CHD R$ 165,00 (de 06 a 11 anos)
Na fazenda há focagem noturna e também hospedagem

Projeto Salobra Day-Use para vivenciar experiências
Pantaneiras no Rio Salobra localizado a 05 km da BR-262, 15
Km do centro da cidade Bicentenaria de Miranda, 148km de
Bonito e 226km de Campo Grande.
Fantástico cenário para contemplação e safaris fotográﬁcos,
em barco, descortinando as águas claras que por longo
período do ano permanecem transparentes, repletas de
aquários naturais com espécies aquáticas do Pantanal Sul,
remansos e baías com ninhais em suas margens onde
avistam-se aves, répteis e mamíferos, chegando ao
espetáculo do encontro das águas transparentes do Rio
Salobra com as águas barrentas do Rio Miranda.

Todos os valores estão sujeitos à alteração;
As condições atmosféricas podem impedir ou diﬁcultar
a realização de alguns passeios;
Todos os passeios não incluem transporte, devendo
assim ser feito a locação ou usar o próprio veículo para os
passeios;
As estradas são de terra, contamos com veículos para
transfer (extra), efetuamos reservas de locação de veículos
(ônibus local, vans, táxi);
Máquinas subaquáticas locação na cidade ou em
alguns passeios.
Reservas para grupos em baixa temporada BT ou alta
temporada AT, somente com 30% a 50% de sinal (enviando
comprovante de depósito via e-mailou Watsaap) e pagamento
ﬁnal no check-in.
O não comparecimento ou cancelamento após a
sinalização não será devolvido os valores sinalizados.
Todos os passeios são acompanhados por guias
locais devidamente credenciados;
O período de alta temporada AT é determinado de acordo com
o calendário do COMTUR. Os Passeios são realizados em
áreas particulares, e têm limites de vagas por dia e por horário,
por isso à importância das reservas antecipadas.

TRANSFER
Van compartilhada Campo Grande a Bonito e Bonito
a Campo Grande In/out
Van privativa Campo Grande a Bonito e Bonito a
Campo Grande in/out valores a consultar.
Carro sem motorista (unidas e Localiza)
In/out Carro + motorista valores a consultar.
Carro com motorista
Diária de Ônibus e m Bonito (Poeirinha) OU com AR
valores a consultar.
Roteiro van compartilhada a CONSULTAR!

** Não temos banco Itaú NA CIDADE DE BONITO-MS,
** Não temos banco Santander NA CIDADE DE BONITO-MS
** Não há caixa 24 hrs destes bancos NA CIDADE;
Passeio
Encontro das águas

meio período
(manhã)
R$ 150
CHD(5 A 11)
R$ 110

Passeio
Baía das Arraias

meio período
(tarde)
R$ 150
CHD(5 A 11)
R$ 110

Passeio
Salobra

Dia todo
(manhã e tarde)
R$ 300
Almoço Incluso
CHD(5 A 11)
R$ 210

Almoço é opcional:

R$ 40

(Valor especial para quem faz os passeios)

Almoço Pantaneiro:

R$ 75

(valor somente do almoço, sem passeios)
Agende com 1 dia de antecedência!

Bonito e Pantanal
Rua: Coronel Pilad Rébua, 939 CEP - 79290-000

BONITO MS

** Temos somente Banco do Brasil/Bradesco/SICRED e
Caixa Econômica Federal
** Para a maioria dos passeios é proibido o uso de
Bebidas alcoólicas antes de efetuar o Passeio.

