
O melhor de Bonito e Campo Grande
8 a 13 junho 2022 – 6 dias

Embarque no grupo  exclusivo  a  Bonito,  eleito  o  melhor  destino  de  ecoturismo do  Brasil  e  Campo
Grande,  capital  do  Mato  Grosso  do  Sul.  Uma  programação  completa  através  dos  principais  atrativos,
adequados para todas as idades e hospedagem de categoria superior com café da manhã diariamente + 3
almoços.

 
08/06 (qua) – Porto Alegre/ Campo Grande/ Bonito (297km)
Apresentação ao aeroporto de Porto Alegre no início da manhã, para embarque com destino a Campo Grande.
Chegada e traslado privativo para o grupo até Bonito. Durante o trajeto, parada para almoço. Chegada por volta do
final da tarde. Hospedagem e acomodação. Tempo para descanso.

09/06 (qui) – Bonito (Fazenda Ceita Corê – 36Km)

Café da manhã no hotel e traslado até a Fazenda Ceita Core,
uma das sedes mais bonitas da região, com casa à beira de um
lago de águas cristalinas. Uma trilha de aprox. 4.000m na mata,
leva  você  a  seis  cachoeiras  formadas  por  tufas  calcárias  e
pequenas grutas, além de piscinas naturais, um lindo balanço e
carretilha.  A  visita  à  nascente do Rio  Chapeninha torna  esse
passeio bem completo.  O  almoço incluído,  típico de fazenda.
Retorno durante a tarde ao hotel.

10/06 (sex) – Bonito (Porto da Ilha com Rio Formoso – 12.5Km)
Café da manhã no hotel e traslado até o Porto da Ilha Eco Park
para apreciar as maravilhas naturais do Rio Formoso, com a sua
fauna natural, peixes, pássaros, mamíferos, cachoeiras incríveis
de águas calmas e cristalinas.  Ali faremos um passeio em bote,
passando por suaves corredeiras e cachoeiras, o visitante tem a
possibilidade de contemplar a fauna e flora às margens do rio
formoso.  Tempo  para  banho  durante  o  percurso  e  almoço
incluído. Retorno ao hotel durante a tarde e tempo livre. 

11/06 (sab) – Bonito (Nascente Azul com flutuação no Rio Bonito + Balneário)
Café da manhã no hotel e traslado até a nascente do Rio Bonito,
repleta  de  peixes  e  com  água  águas  cristalinas.  Tempo  para
aproveitar  a  estrutura  do  Balneário,  com  cascatas,  piscinas
naturais e prainhas.  Almoço incluído. Durante a tarde, retorno
ao hotel e tempo livre.



12/06 (dom) – Bonito/ Campo Grande (city tour)
Café da manhã no hotel e saída em direção a Campo Grande.
Chegada e  city tour pelos principais pontos de interesse e que
que fizeram a história da cidade como a Catedral Metropolitana
Nossa  Senhora  da  Abadia,  Praça  das  Araras,  Santuário  Igreja
Nossa  Senhora  do  Perpetro  Socorro,  Mercado  Municipal,  o
Obelisco,  Parque  das  Nações  Indígenas  e  muito  mais.
Hospedagem no hotel durante à tarde e tempo livre. 

13/06 (seg) – Campo Grande/ Porto Alegre
Café da manhã no hotel e traslado durante a manhã ao aeroporto para embarque com destino a Porto Alegre.
Chegada ao final da tarde e fim da nossa viagem. Até a próxima!



C O N D I Ç Õ E S    G E R A I S

Valores e formas de pagamento:
 Por pessoa em apartamento duplo:

o Até 10X R$357,00 (Total R$3.570,00) no cartão de crédito (VI, MC, Amex, Hipercard, Elo)
o À vista no boleto ou PIX: R$3.390,00

 Suplemento para apt individual*: R$490,00 (*disponibilidade sujeita a confirmação)

O pacote inclui:
 Passagem aérea Porto Alegre/ Campo Grande/ Porto Alegre com taxas de embarque e franquia de 

bagagem despachada de até 23kg por pessoa.
 4 noites de hospedagem no Hotel Marruá em Bonito com café da manhã
 1 noite de hospedagem no Hotel Deville em Campo Grande com café da manhã
 3 almoços (sem bebidas) conforme roteiro
 Serviço de micro-ônibus Campo Grande/ Bonito/ Campo Grande
 Ingresso para os atrativos conforme roteiro
 Acompanhamento de guias locais durante passeios
 Kit de Viagens Unitur
 Seguro de assistência de viagem
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre

O preço não inclui:
 Refeições não citadas 
 Bebidas
 Passeios opcionais

Inscrições: 
 A  reserva  será  confirmada  mediante  o  preenchimento  da  ficha  de  inscrição  no  site  da  Unitur  e

efetivação do pagamento.
 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que

independem da nossa vontade. 

O  Cancelamento  da  viagem  está  sujeito  a  penalidades  da  Companhia  Aérea,  hotéis  e  demais
fornecedores. 

Política de cancelamento:
 Até 61 dias antes do início da viagem – Reembolso integral do valor pago (se o pagamento for realizado

no cartão de crédito será cobrado uma taxa administrativa no ato do reembolso).

 Entre 60 e 21 dias antes do início da viagem – perda de 40% do valor total do programa

 Entre 20 e 07 dias antes do início da viagem – perda de 60% do valor total do programa

 Menos de 07 dias antes do início da viagem – 80% do valor total do programa

 Menos de 3 dias antes – 100% de multa


