Bonito Imperdível
Tem aventura, tem contemplação, tem rios, cachoeiras, tem emoção. Bonito é uma cidade de gente boa que faz fama pelos seus arredores.
Ali esta a Gruta Lago Azul, é região de mergulho em águas cristalinas, tem aquário natural, a natureza convidando ao arvorismo ou é
somente um pedaço de Terra que mostra o que tem de bonito. Que pelo nome, dá para imaginar que não é pouco!

Roteiro
DIAS
1 Campo Grande, Bonito
Desembarque no aeroporto de Campo Grande, traslado com destino a Bonito, com duração de 3h40m. Chegada a Bonito, hospedagem,
os apartamentos estarão disponíveis a partir das 15 horas. Tarde livre. A noite sugerimos jantar na Casa do João , restaurante que
oferece o trivial pantaneiro.
2 Bonito
Após o café da manhã, saída para o passeio da Gruta do Lago Azul. Considerada o cartão postal da cidade de Bonito, a Gruta do Lago Azul
é um passeio contemplativo e histórico que tem início com uma caminhada de aproximadamente
300 metros até a entrada da caverna, onde já se pode ter uma idéia da sua exuberante beleza. Descendo aproximadamente 200 metros
por escadaria cavada na terra, avista-se um lago que encanta pelas águas de tom intensamente azulados e belíssimos espeleo-temas de
milhares de anos. O receptivo oferece bar e restaurante, santitários e loja de souvenires. Os equipamentos necssários para a realização
do passeio estão inclusos.
3 Bonito
Café da manhã. Após uma caminhada de 900 metros, adentrando a mata as margens do Rio Formoso, inicia-se o passeio com uma
sequência de 8 corredeiras e remanso totalizando 1200 metros de descida, No final uma trilha de 200 metros até o receptivo do Parque
Ecológico, onde os turistas poderão se desfrutar dos decks da lagoa. Equipamentos de segurança inclusos no passeio: colete salva-vidas,
capacetes e sandálias ou papetes. Não inclui almoço.
4 Bonito
Café da manhã, sugerimos passeio ao Aquário Natural. Situado na Reserva Ecológica Baía Bonita, o passeio tem início com uma
caminhada de aproximadamente 15 minutos por uma trilha na mata ciliar, que leva até a nascente do Rio Baía Bonita, onde é realizada a
flutuação de aproximadamente 900 metros rio abaixo. O visitante flutua na companhia de peixes e aprecia uma rica vegetação
subaquática, que dá a sensação de estar em um verdadeiro aquário. Todo o percurso tem o acompanhamento do barco de apoio. O Rio
Baía Bonita deságua no Rio Formoso, o maior da região e o divertimento na carretilha é garantido. Para enriquecer ainda mais o passeio,
existe a opção de conhecer a Trilha dos Animais, observando variedades de animais da região, Pantanal e Cerrado através de mirantes e
passarelas por aproximadamente 2.000 metros. O receptivo conta com piscina, hidromassagem aquecida, bar e restaurante, sanitários,
vestiários, armários guarda-volumes, almofadário, museu e centro de pesquisas. Os equipamentos para flutuação
(roupa de neoprene, papete, colete salva-vidas, máscara e snorkel) estão inclusos no valor. Almoço opcional.
5 Bonito
Café da manhã. Saída para passeio à Lagoa Misteriosa. Encantadora lagoa com águas cristalinas, ''sem fundo'', até hoje já se fez mergulho
de 220 metros e nesta profundidade ainda não foi o suficiente para encontrar o fundo dela. Não perca.
6 Bonito, Campo Grande
Café da manhã, em horário pré-agendado, saída dos hotéis para o aeroporto de Campo Grande, com duração prevista de 3h40m.

Ínclui
· 5 noites de hospedagem no hotel selecionado em Bonito;
· Café da manhã diário;
· Traslado de Chegada e Saída em Bonito, desde do aeroporto de Campo Grande em serviço compartido;
· Passeio à Lagoa Misteriosa;
· Passeio Boia Cross no Rio formoso;
· Passeio à Gruta do Lago azul;
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· Passeio à Cachoeira do rio do peixe;
· Seguro de Cancelamento Trip Protector de R$ 2.000,00.

Não Inclui
· Bilhete aéreo e taxas de embarque.
· Qualquer Ítem não mencionado como incluído;
· Documentação pessoal (vacinas, etc);
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e
garçons e etc.;
· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa)
· Qualquer item não mencionado como incluído;
· Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Opcional
· Seguro assistência de viagem.
· Passeios opcionais.
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento.

Observações
· Valores sujeitos a alteração sem previo aviso, sujeitos a disponibilidade de lugares;
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a
alterações sem prévio aviso.
· Check-in nos hotéis a partir das 14h e check out às 12h..
Importante

· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou
adolescentes,
menores de 18 anos, os quais devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou
portar termo de autorização
do Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei
Nº 8069/90).

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP
WWW.WATANABETUR.COM.BR
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