
Conheça Bonito

Mato Grosso do Sul

O Mato Grosso do Sul é um dos Estados brasileiros que se destaca por sua riqueza

ambiental: abriga o bioma do Pantanal e conta com uma série de outros atrativos

naturais que encantam turistas. Um destes destinos é a cidade de Bonito, que foi

emancipado em 1948 e fica a cerca de 300 quilômetros da capital, Campo Grande.

Suas exóticas paisagens naturais, mergulhos em rios de águas transparentes,

cachoeiras, grutas e cavernas, além da variada fauna e flora, atraem mais de 200

mil visitantes anualmente para a cidade, que investe na infraestrutura para receber

estes turistas e na preservação de seus atrativos naturais. Uma dica para quem

viaja para o destino: reserve seus passeios com antecedência, pois em muitos

locais há um número limitado de visitantes. Entre dezembro e março, estação

chuvosa da região, é o período em que rios e cachoeiras estão mais cheios e os

animais aparecem mais. Por outro lado, é possível que a chuva atrapalhe alguns

passeios.



1º dia – Cidade de Origem/Bonito

Chegada, traslado aeroporto/hotel. Sugestão: para quem não abre mão de experimentar alguns dos

pratos típicos da região do Pantanal, o centro de Bonito é onde está grande parte dos restaurantes

e bares da cidade.

2º dia – Bonito

Café da manhã no hotel. Passeio: Bote no Rio Formoso – o passeio é realizado em botes infláveis

num percurso de 6 km, passando por três cachoeiras e duas corredeiras com uma parada para

banho..

3º dia – Bonito

Café da manhã no hotel. Passeio: Cachoeira Boca da Onça – o passeio é composto de uma

caminhada por trilha pela mata preservada de aproximadamente 4km, passando por 11 cachoeiras

cristalinas, inclusive a Cachoeira Boca da Onça, a mais alta do Estado com 156m de altura, pelo

cênico Rio Salobra e por pontos de banho em piscinas naturais.

4º dia – Bonito

Café da manhã no hotel. Passeio: Flutuação na Nascente Azul – este passeio começa pela trilha

suspensa de madeira, passando em meio

à mata ciliar, pela longa cachoeira de

tufas calcárias e uma micro central elétrica

que funciona desde a década de 50.

Após todos trajarem o equipamento

fornecido, a trilha segue para o Rio Bonito,

onde habitam espécies de animais e plantas

nativas. Feita a ambientação do turista no

rio, com um breve treinamento realizado

pelo guia, os turistas são direcionados

para a contemplação da Nascente Azul.

5º dia – Bonito /Cidade de Origem

Saída, traslado hotel/aeroporto.

Pacote básico:
✓ Passagem aérea;

✓ Traslados privativos 

aeroporto/hotel/aeroporto;

✓ 4 noites de hospedagem com café da 

manhã e taxas;

✓ Passeio Bote no Rio Formoso – inclui 

transporte e ingresso;

✓ Passeio Cachoeira Boca da Onça –

inclui transporte, ingresso e almoço;

✓ Passeio Flutuação na Nascente Azul –

inclui transporte, ingresso e 

equipamentos.

contato@mercatur.com.br | mercaturturismo.com.br | 51 3026.8055

Entre em contato com a nossa equipe e solicite uma cotação

Roteiro Sugestão


