PACOTE 04 DIAS / 03 NOITES – PANTANAL & CHAPADA DOS GUIMARÃES
1º dia - Chapada dos Guimarães: Recepção e assistência no aeroporto de Cuiabá ou saída de hotel em
Cuiabá, percorremos 60 km de estrada pavimentada até Chapada dos Guimarães. Check-in em Chapada
no hotel escolhido. No final de tarde ida ao Mirante Centro Geodésico da América de Sul. Noite livre.
Jantar (não incluso).
2º Dia – Chapada dos Guimarães - Cachoeiras do Parque Nacional / Pantanal: Após o café da manhã
saída para visitar o Parque Nacional, as trilhas das cachoeiras, uma faixa com sete cachoeiras
sequenciais refrescante, com tempo para banho em algumas cachoeiras. Durante a caminhada é
possível apreciar a flora típica do cerrado e sua montanha com penhascos e rios. A caminhada termina
no "Véu de Noiva", uma queda de 90 metros. Almoço (não incluso). Após o passeio em Chapada,
seguiremos com destino ao Pantanal. Retornaremos até Cuiabá 60 km e o tempo de viagem até o
Pantanal irá depender da pousada escolhida para hospedagem. Chegada ao Pantanal prevista para o
jantar. Acomodações e pernoite na pousada escolhida.
***Observações importantes***: O Passeio para visitar as cachoeiras do Parque Nacional de Chapada
dos Guimarães é realizado através reserva antecipada, a entrada das 8:30h as 12h, sem exceção e a
saída é permitida somente as 16h- Horário limite para emissão dos vouchers até 11:00h.É necessário
enviar os dados pessoais como endereço, CPF ou RG, data nascimento telefone/ e-mail de
contato.*Sugerimos levar lanches na trilha (frutas, biscoitos e água mineral), pois no local não há
lanchonetes, estar com roupa apropriada (roupas leves, roupa de banho e toalha pequena) "o guia
sugere paradas para banhos de cachoeiras durante o passeio". Usar sapatos confortáveis ou tênis
para caminhada
3º dia – Pantanal: Acordar antes do nascer do sol, passeio por trilha para assistir a natureza acordando,
café da manhã, caminhada na mata para conhecer as plantas e arvores medicinais. À tarde safári de
barco a motor para pesca de piranha com focagem de jacaré. Após jantar focagem noturna para
observação dos brilhantes olhos dos jacarés e animais de vida noturna. Pernoite. (Café, almoço e jantar)
4º dia - Pantanal /Cuiabá: Pela manhã passeio a cavalo nas proximidades da pousada, almoço. Retorno
para Cuiabá.
Obs.: Os passeios mencionados em nossos roteiros podem ter a sua ordem alterada de acordo com
disponibilidades nas pousadas, fatores climáticos ou que interfiram na segurança do turista e
liberação dos órgãos competentes (Sema e Corpo de Bombeiros de MT) responsáveis pela segurança e
conservação do Parque Nacional de Chapada.
VALORES POR PESSOA:
OPÇÃO 1: SGL R$ 5.735
OPÇÃO 2: SGL R$ 6.824

DBL R$ 3.616
DBL R$ 4.139

TPL R$ 2.682
TPL R$ 3.110

Pacote inclui:
Transporte com motorista idioma português. Guias acompanhando (idioma português, guia bilíngue solicitar com
antecedência).
1 noite - Pousada categoria Standard na Chapada dos Guimarães com café da manhã.2 noites - Pousada categoria Standard no
Pantanal com café da manhã, almoço e jantar. Passeios mencionado no roteiro.
Opção 01 – Chapada Bom Jardim ou Hotel Turismo e Pantanal Piuval ou Similar Opção 02: Chapada: Penhasco ou similar//
Pantanal: Rio Claro ou MT Pantanal ou similar
Pacote não inclui: Almoço e Jantar na Chapada dos Guimarães, Bebidas, ligações, lavanderia, internet, voos e todos os extras
não mencionados.

