BONITO - MS
AÉREO
SAÍDA: 13/08/2012
RETORNO: 17/08/2012
EMBARQUE: AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA.
1º DIA – 13/08/2012 – CURITIBA – CAMPO GRANDE – BONITO: – Apresentação às 08:30 horas
para embarque as 09:30 horas com destino a CAMPO GRANDE . Chegada prevista para as
11:30 horas, traslado em ônibus especial para turismo com ar condicionado até o Hotel
Marruá, chegada prevista para as 16:00 horas, recepção e hospedagem, após o check in
aproveitem para conhecer a infra estrutura do hotel. A noite jantar.
2º DIA – 14/08/2012 – BONITO: Após café da manha, passeio de BOTE DE BORRACHA PELO
RIO FORMOSO, passeio este no qual serão percorridos 7km do Rio Formoso, passando por 03
cachoeiras e corredeiras, as margens do rio vão revelando toda a beleza da fauna e da flora da
região, com sorte, pode-se avistar animais silvestres e o término deste passeio é na Ilha Bonita.
Retorno ao Hotel. Jantar. Pernoite.
03º DIA15/08/2012 - BONITO - Após café matinal, 08:00 hs. saída para um passeio ao
AQUÁRIO NATURAL c/almoço. Após, retorno ao hotel ou passeios (opcionais). Jantar e
Pernoite.
4º DIA 16/08/2012- BONITO - Após café matinal, visita à GRUTA DA LAGOA AZUL,
mundialmente conhecida, atraiu pesquisadores do mundo inteiro que queriam descobrir os
mistérios escondidos em suas profundezas. Percorre-se uma trilha de 340 m., por uma
escadaria de 292 degraus cavada na pedra, que nos leva até as margens do Lago Azul, um
enorme poço de águas limpas que guarda mistérios sobre sua profundidade e extensão. Após
o término do passeio retorno ao hotel. Almoço (opcional) e às 14:00 hs. saída para visita no
BALNEARIO MUNICIPAL (opcional) com a área de lazer com toda infra estrutura e poderão
tomar deliciosos banhos e brincar com os peixes, retornando ao hotel. Pernoite.
5º DIA 17/08/2012 – BONITO – CAMPO GRANDE – CURITIBA: Após café matinal, manha livre
para curtir o hotel, Em horário à ser determinado, transfer ao Aeroporto de Campo Grande,
para embarque com destino à CURITIBA. Chegada no Aeroporto Internacional Afonso Pena por
volta das 22:05 horas.
- Valor por pessoa em aptos: www.hotelmarrua.com.br
- Valor Duplo: R$ 1.798,00 (4 vezes – mai/jun/jul/ago)
- Valor Triplo: R$ 1.776,00 (4 vezes – mai/jun/jul/ago)
INCLUI AO PREÇO: Tkts e Transporte em ÔNIBUSTURISMO, 04 pernoites hotel Marrua, 04
cafés da manhã, 04 jantares no hotel, 02 almoços nos passeios mencionados no roteiro,
serviços de bordo, assistência emergencial, guia acompanhante e guia local nos passeios.
EXCLUI AO PREÇO: Bebidas, telefonemas, lavanderia, taxas de visitas, extras de caráter pessoal
e que não constem como inclusos
PRAZO PARA EMISSÃO DOS BILHETES: 31/05/2012.

