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“AS BELEZAS DE BONITO” 

 
11/09/2021: Sábado: Maratá > Bonito: 
14:00 horas, saída de Maratá em ônibus Leito com destino a cidade de Bonito (Mato Grosso do Sul). 
 
12/09/2021: Domingo: Chegada em Bonito: 
Previsão de chegada em Bonito à tarde, hospedagem. (Jantar incluído no hotel). 
 
13/09/2021: Segunda-Feira: Bonito: 
Café da manhã, em seguida iremos para o Parque das Cachoeiras, um atrativo incrível e que mostra de perto a força 
da natureza, um dos passeios mais completos da região. O passeio começa com uma caminhada por uma trilha 
através da mata ciliar do Rio Mimoso, onde pode-se apreciar toda beleza da fauna e conhecer sete belíssimas 
cachoeiras formadas por tufas calcárias e pequenas cavernas, sendo que uma das paradas é para banho. A natureza 
do local é maravilhosa e é possível avistar diversos animais silvestres de diferentes espécies. Após o término do 
passeio teremos a oportunidade de experimentar a deliciosa culinária sul-mato-grossense e levar deste destino 
completo somente boas lembranças.  
 
14/09/2021: Terça-Feira: Bonito: 
Café da manhã, após seguiremos para o Aquário Natural que nasce no Rio Baía Bonita, que dá o nome à reserva, 
onde teremos a oportunidade de flutuar nas águas mais cristalinas do mundo, durante um percurso em torno de 900 
metros. A roupa de neoprene e o colete ajudam a flutuar e aquecem o corpo, o snorkel (canudo) garante uma 
respiração tranquila durante a flutuação e a máscara permite visualizar toda a beleza do lugar. Este é o momento 
abençoado do passeio, dá para esquecer de tudo, imersos em um outro mundo. Caso alguém prefira acompanhar o 
passeio fora da água, haverá sempre um barco acompanhando o grupo. Após cerca de 40 minutos de flutuação, 
faremos uma caminhada por uma trilha até o Rio Formoso onde poderemos brincar na carretilha (tirolesa). Após, 
seguiremos para o passeio de bote no Rio Formoso, num percurso de 5km pelo rio em botes infláveis para até 12 
pessoas, passando por uma corredeira e três cachoeiras. É um passeio de muita diversão com a famosa guerra 
d'água. O bote possui cordas laterais para se segurar com as duas mãos e evitar a queda ou escorregar sobre a 
pessoa que está a sua frente (por essa razão o atrativo não permite levar câmeras fotográficas). 
 
15/09/2021: Quarta-Feira: Bonito: 
Café da manhã, após visitaremos a Gruta de São Miguel que é uma das mais impressionantes grutas de Bonito, com 
mais de três mil metros quadrados. No seu interior podemos encontrar infinitas marcas e formações criadas ao longo 
do tempo. O caminho ao longo da gruta é demarcado e por onde passamos podemos ver formações milenares, como 
as estalactites, estalagmites, cortinas e texturas que lembram os corais do fundo do mar. Após, tempo livre. (Jantar 
incluído no hotel). 
 
16/09/2021: Quinta-Feira: Bonito > Guaíra: 
Café da manhã, após iniciaremos a nossa viagem de retorno, seguiremos até a cidade de Guaíra no estado do Paraná, 
hospedagem. 
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17/09/2021: Sexta-Feira: Guaíra > Salto Guaíra > Maratá: 
Café da manhã, após transfer para a cidade de Salto Guaíra (Paraguai) dia livre para compras. A tarde em horário 
determinado tarde seguiremos a nossa viagem com destino a Maratá. 
 
*CUSTO TERRESTRE POR PESSOA: 

*Descrição:           Moeda:              Valor p/ 20 pax: 

*PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO             Real 2.790,00 

*PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTO SINGLE                                                                Real 3.768,00 

 
 
 NOSSO PREÇO INCLUÍ: 
*Transporte com ônibus de Luxo Leito Turismo, climatizado com banheiro. 
*05 pernoites, em hotel de categoria turística superior, 4 estrelas. 
*05 Café da manhã, conforme o sistema para grupos do hotel. 
*02 Jantares, conforme consta no roteiro. 
*Acompanhante de grupo Reisenthal. 
*Transfer Guaíra/Salto Guaíra Paraguai/Guaíra. 
*Serviço de Bordo. 
 
NÃO ESTÁ INCLUÍDO: 
*Gastos pessoais: telefonemas, bebidas e refeições não mencionadas no roteiro como incluído. 
 
 
                  

Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade!”. 
 
 

Maiores informações 
 51 9 9887 5803 

 
contato@reisenthal.com.br - informacoes@reisenthal.com.br - viagens@reisenthal.com.br - reservas@reisenthal.com.br - turismo@reisenthal.com.br 
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