PANTANAL COM COMPRAS

Rodoviária 11 dias | 08 noites – Grupo Lucretur
De 21/08/2019 a 31/08/2019 – Saída de Florianópolis SC.
Campo Grande MS – Corumbá MS – Porto Soares (Bolívia) - Bonito MS
Ponta Porã MS – Pedro Juan Caballero (Paraguai).

Roteiro programado
Sobre o destino: Na maior planície inundável do planeta, cenário de uma incrível
biodiversidade, o Pantanal sul-mato-grossense é a combinação harmoniosa entre água,
fauna, flora e gente. Passear pelo Pantanal é uma aventura. Seja tocando uma comitiva,
andando a cavalo ou de caminhonete 4x4 dentro d´água visitando regiões com muitas flores,
vegetação exuberante e muita água, seja relaxando ao pôr-do-sol, refletido nas águas das
lagoas e salinas, saboreando a deliciosa culinária pantaneira, com peixes, carne de gado ou
carneiro e muitos doces locais.
1º DIA (Quinta-feira): BRAÇO DO NORTE (SC) / CAMPO GRANDE (MS)
1.452 km
Embarque e apresentação na Agência LUCRETUR às 08:00h, em ônibus leito total equipado
com completo serviço de bordo com destino a Campo Grande que é capital do estado de Mato
Grosso do Sul. A cidade foi planejada em meio a uma vasta área verde, com ruas e avenidas
largas. Relativamente arborizada e com diversos jardins por entre as suas vias, apresenta,
ainda nos dias de hoje, forte relação com a cultura indígena e suas raízes históricas. Por
causa da cor de sua terra (roxa ou vermelha), recebeu a alcunha de Cidade Morena.
Pernoite em deslocamento.

2º DIA (Sexta-feira): CAMPO GRANDE (MS)
70 km
Chegada prevista para o amanhecer. Após a chegada iniciaremos visita a Capital Matogrossense, conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: Museu Dom Bosco, Centro
administrativo, Torre da TV etc. Noite a combinar. Pernoite em Campo Grande MS.
3º DIA (Sábado): CAMPO GRANDE (MS) | CORUMBÁ (MS)
427 km
Saída de Campo Grande após o café da manhã com destino a Corumbá, onde poderemos
curtir as paisagens no decorrer da rodovia transpantaneira. Parada para almoço em Miranda,
logo após, seguiremos viagem, com chegada prevista a Corumbá MS ás 16:30hs. Após este
horário podemos passear pelo centro da cidade, descansar ou curtir a piscina do hotel.
Pernoite em Corumbá MS.
4º DIA (Domingo): CORUMBÁ | (PASSEIO DE BARCO NO RIO PARAGUAI)
56 km
Após café da manhã, aproximadamente às 09:00h, iniciaremos nosso city tour por Corumbá
conhecendo os principais pontos turísticos e em seguida faremos o tradicional passeio de
barco no Rio Paraguai, onde estão inclusos: almoço, música ao vivo, rodada de caipirinha,
tira gosto com salaminhos e caldos de piranha. Acompanhados por um guia local.
Pernoite em Corumbá MS.
5º DIA (Segunda-feira): CORUMBÁ (MS) | PORTO SOARES – BOLÍVIA
55 km
Após café da manhã, visita a Porto Soares, pequena cidade boliviana, a 20km de Corumbá,
onde poderemos comprar prata, artesanato e produtos importados, após o almoço em horário
a combinar, retornaremos a Corumbá. Noite a combinar. Pernoite em Corumbá MS.
6º DIA (Terça-feira): CORUMBÁ - MS | BONITO (MS)
348 km
Após o café da manhã, seguiremos viagem com destino a Bonito – MS; exemplar no quesito
turismo sustentável, Bonito faz bonito quando o assunto é preservação e exploração da
natureza de maneira responsável. Por questões ambientais, os passeios que levam a
cachoeiras, grutas, trilhas e nascentes são obrigatoriamente acompanhados por guias locais
credenciados. Chegaremos em Bonito no início da tarde. Tarde livre para descansar ou curtir
a piscina do hotel. Pernoite em Bonito MS.
7º DIA (Quarta-feira): BONITO MS | FAZENDA CEITA CORE
86 km
Após o café da manhã, daremos início ao passeio no maravilhoso mundo ecológico de Bonito,
conhecendo a Gruta do Lago Azul ou a Gruta de São Miguel (depende das condições
meteorológicas), traslado é incluso e o ingresso a gruta é opcional. Também visitaremos a
Fazenda Ceita Core, onde veremos belíssimas cachoeiras, rios de águas cristalinas etc.
(Ingresso a fazenda, traslado e almoço incluso no pacote). No final da tarde, retorno ao hotel
no centro de Bonito. Pernoite em Bonito MS.
8º DIA (Quinta-feira): BONITO MS
42 km
Após café da manhã, em horário a combinar, saída para o passeio de Bote (opcional) e
também para Flutuação no Aquário Natural ou para quem não quiser fazer flutuação; poderá
apenas conhecer a nascente do Rio Formoso e as instalações do Aquário Natural. (Opcional).
Após aos passeios, retornaremos ao hotel. Pernoite em Bonito MS.
9º DIA (Sexta-feira): BONITO MS | PONTA PORÃ MS
271 km
Após café da manhã, em horário a combinar, saída do hotel com destino a Ponta Porã, cidade
fronteira com Pedro Juan Caballero (Paraguai), onde poderemos fazer ótimas compras.
Chegada em Ponta Porã, prevista para as 16:00h. Acomodação no hotel, a noite temos como
sugestão conhecer o Cassino em Pedro Juan Caballero. Pernoite em Ponta Porã MS.

10º DIA (Sábado): PONTA PORÃ-MS | PEDRO JUANCABALLERO (PY)| BN 1.416 km
Após o café, iremos ao centro de compras em Pedro Juan Caballero e no final da tarde, em
horário a combinar iniciaremos nossa viagem de regresso a Santa Catarina.
Pernoite em deslocamento.
11º DIA (Domingo): BRAÇO DO NORTE (SC)
Chegada em Braço do Norte na parte da tarde.
INCLUI:















Ônibus leito total double decker (2 andares);
Lanche no início da viagem;
08 noites de hospedagem em hotéis de categorias superiores, sendo:
01 noite de hospedagem em Campo Grande em apartamento duplo com café da
manhã;
03 noites de hospedagem em Corumbá em apartamento duplo com café da manhã;
03 noites de hospedagem em Bonito em apartamento duplo com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Ponta Porã apartamento duplo com café da manhã;
Traslado para Compras e visita a cidade de Porto Soares na Bolívia;
Passeio de barco com almoço em Corumbá;
03 jantares no hotel em Bonito;
Guias locais credenciados pelo ministério de turismo em Campo Grande, Corumbá e
Bonito;
Passeio na Fazenda Ceita Core em Bonito, com almoço;
Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo
acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC;
Kit viagem Lucretur turismo.

NÃO INCLUI:











Alimentação (média de R$ 80,00/dia);
Despesas pessoais;
Compras de lembranças e artesanatos locais;
Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário;
Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens;
Serviço de mensageiros nos hotéis; (Carregadores de malas);
Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação;
Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar de
viagem em grupo rodoviária);
Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja
expressamente citado como incluído no roteiro;
Tudo que não constar como incluído.

INVESTIMENTO:
VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): R$ 3.498,00
VALOR POR PESSOA (Em quarto Triplo): RS 3.398,00
Para pagamento à vista: 5% desconto.
Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário.
Valores válidos para no mínimo 30 pagantes

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR!

HOTÉIS PREVISTOS:
22 agosto 2019
Hotel Internacional - Campo Grande MS
www.hotelinternacionalms.com.br Telefone: (67) 3384-4677
Endereço: R. Alan Kardec, 245 - Amambai, Campo Grande - MS, 79008-330
23,24 e 25 agosto 2019
Hotel Nacional - Corumbá MS
www.hnacional.com.br/ Telefone: (67) 3234-6000
Endereço: Rua. América, 936 - Centro, Corumbá - MS, 79301-060
26,27 e 28 agosto 2019
Hotel Marruá - Bonito MS
www.marruahotel.com.br Telefone: (67) 3255-6262
Endereço: R. Joana Sorta, 1173 - Formoso, Bonito - MS, 79290-000
29 agosto 2019
Hotel Barcelona - Ponta Porã MS
www.hotelbarcelona.com.br
Telefone: (67) 3437-2500
Endereço: R. Guia Lopes, 56 - Centro, Ponta Porã - MS, 79904-686
A Lucretur viagens e os hotéis não se responsabilizam por valores, objetos e equipamentos,
salvo aqueles que são entregues à guarda do Hotel.
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Lucretur viagens, a mesma
poderá substituir algum hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos
passageiros.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:


Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;



O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer
reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira
responsabilidade do passageiro.

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266

lucretur@lucretur.com.br

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro
88.750-000 Braço do Norte – SC

www.lucretur.com.br

