
        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

BONITO – MS 

 
   

 

05 Dias/ 04 Noites 
30 de Junho à 30 de Setembro de 2021 

 
 

  Nome do hotel: Marruá Hotel 4* 

 

DIA 1: 
 

• Chegada Bonito 

• Os hóspedes serão recebidos na chegada ao aeroporto Campo Grande, assistidos e 

depois transferidos para o hotel 

• Pernoite no hotel 4* 

 

DIA 2: 
 

• Após o café da manhã, o motoristá irá buscar os passageiros no hotel.  

 Sobre o passeio – Gruta de São Mateus: 

 • Localizada no Parque Ecológico Vale Anhumas, o passeio inicia com um vídeo de 

apresentação das Grutas de São Miguel, segue com uma emocionante caminhada pela copa 

das árvores do cerrado através de uma ponte pênsil de aprox. 200m e continua por mais 

150m de trilha até chegar à entrada de uma das cavidades mais antigas deste planeta. Uma 
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gruta seca com formações geológicas variadas, onde a natureza intocável mostra seus corais 

e ninhos de calcário. O receptivo bar e loja de souvenires. Os equipamentos necessários para 

a realização do passeio estão inclusos no valor.  

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

 

DIA 3: 
 

• Após o café da manhã, o motoristá irá buscar os passageiros no hotel.  

 Sobre o passeio – Flutuação em Nascente – Rio Prata: 

 • O passeio inicia-se com uma caminhada pela mata ciliar dos Rios Olho d'Água e Prata. O 

percurso passa por árvores centenárias e é possível avistar diversas espécies de aves e 

mamíferos. Ao chegar na nascente do Rio Olho D'Água, uma imensa piscina natural de águas 

cristalinas, o guia ajudará todos a se equipar com máscara e snorkel e treinar a flutuação para 

a exploração dos arredores. A suave correnteza leva os visitantes calmamente por um 

passeio em um mundo subaquático, habitado por dezenas de espécies de peixes e plantas 

aquáticas. São cerca de 2 km de percurso, até o encontro dos rios Olho D'Água e Prata. Ao 

retornar para a sede da fazenda, um delicioso almoço, tipicamente sul-mato-grossense, 

estará à sua espera 

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

 

DIA 4: 
 

 • Após o café da manhã, o motoristá irá buscar os passageiros no hotel. 

Sobre o passeio – Cahoeiras – Estância Mimosa:  

 • O passeio tem início com uma caminhada por trilha de aprox. 2.800m pela mata ciliar do 

Rio Mimoso em meio a árvores centenárias e animais silvestres. São nove cachoeiras e dez 

paradas para banho em cachoeiras com piscinas naturais, sendo que uma parte do percurso 

é percorrido com barco à remo. Diversos mirantes com visões panorâmicas da Serra da 

Bodoquena fazem da Estância Mimosa um dos passeios mais fascinantes da região. A casa 

sede da fazenda, onde é servido um delicioso almoço, mantém suas características originais. 



        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

Após um merecido descanso no redário, ainda há a opção de encerrar o dia com um agradável 

passeio opcional à cavalo. O receptivo possui bar e restaurante, sanitários, redário e loja de 

souvenires. 

• Após o passeio retorno ao Hotel.  

 

DIA 5: 
 

• Após o café da manhã, check out, traslado ao aeroporto.  

 

Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável 

e sem interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas 

necessidades profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de 

viagem inesquecível que você sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 

 

VALORES POR PESSOA, EM R$ E ESTÁ INCLUSO: 
 

 - Transferências de ida e volta Aeroporto de Campo Grande x Hotel em Bonito x 

Aeroporto de Campo Grande;  

 - 04 noites de hospedagem no hotel com café da manhã diário;  

 - Passeio à Gruta de São Mateus, com transporte incluido;  

 - Flutuação em Nascente – Rio Prata, com transporte e almoço incuido;  

 - Cachoeira Estância Mimosa; com transporte incluido;  

 - Seguro Viagem, com cobertura Covid 19 

 

REGRAS 
 

 - Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo;  

 - Valores por pessoa; 

 - Não inclui voos; 

 - Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Reveillon;  
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 - Os valores podem ser parcelados em até 10x; 

 - Sujeito à alteração e disponibilidade sem aviso prévio.  

 
 

 
 


