
 

 

 

 

 

MINUANOVIAGENS@MINUANOVIAGENS.COM.BR  FONE/WHATSAPP: (55) 9 9144 - 8858  
 

DATA 

Roteiro de viagem 
Roteiro Pantaneiro 

Miranda/Bonito/Serra da 

Bodoquena/Pantanal Sul 
Saída: 26/08/2023 às 13h00 

Retorno: 02/09/2023  
 

 

INCLUSOS E VALOR 

Todos os ingressos mencionados no 
roteiro. 

5 Cafés da Manhã 
3 Almoços 

3 Jantares 
Guias credenciados 

Seguro Viagem 
Lanche no início da viagem 

Coordenadores de viagem auxiliando 
R$ 3.190,00 

Em 18x na compra programada. 
Primeiro boleto para 05/01/2022. 

 

 
 
 
 

Dia 27/08/2023  
Chegada na parte da manhã no hotel em Miranda/MS, check-in, acomodação. Logo após 
Almoço Pantaneiro com Violada, Farm Tour e Pesque e Solte na Fazenda Hi Fish. (Incluso)  
Á noite jantar Jantar no Pantanal Hotel. (Incluso)  
 
Dia 28/08/2023 

Day Use na fazenda São Francisco com Safári Fotográfico, Trilha do Carandá, Passeio de 
Chalana com pescaria de piranhas, almoço pantaneiro e Happy-hour (lanche com caldo de 
piranhas). (Incluso) 
Á noite jantar Jantar no Pantanal Hotel. (Incluso)  
 
Dia 29/08/2023 
Day Use nas cachoeiras da Serra da Bodoquena onde o turista irá desfrutar de oito paradas 
para banho, com belíssimas cachoeiras e piscinas naturais do Rio Betione. Almoço no local. 
(Incluso) 
Á noite jantar Jantar no Pantanal Hotel. (Incluso)  
 
Dia 30/08/2023 

Localizado a 18,5 Km da cidade de Bonito-MS, o Passeio de visitação a Gruta de São Miguel é 
um passeio contemplativo, que tem início com uma trilha interativa suspensa de 5m de 
altura e percorre 200m até o primeiro mirante que permite observar o vale e a vegetação 
do local - mata atlântca e cerrado. (Incluso) 
 
Dia 31/08/2023 
O passeio Nascente Rio Sucuri é uma flutuação que acontece no Rio Sucuri em Bonito MS.  
As águas do Rio Sucuri estão entre as mais cristalinas do mundo e por isso encantam as 
pessoas que têm oportunidade de fazer esta flutuação!  

A impressão que fica às vezes, é de que se está voando, pois a cristalinidade do rio permite 
uma visibilidade surpreendente! A nitidez é marcante. (Incluso) 
 
01/09/2023  
Logo após o Café da manhã iniciaremos nossa viagem de retorno. 
 


