Pacote Tour Pantanal – 5 DIAS E 4 NOITES.
1º dia: Saída para Cuiabá.
Recepção e assistência no aeroporto de Cuiabá, saída com destino ao Pantanal, no
caminho, paradas para apreciar a fauna e flora do Pantanal ao longo da estrada parque
Transpantaneira, check-in e apresentação da pousada e suas atividades. Trilha ecológica
na proximidade da pousada. Jantar e pernoite. (Almoço da chegada não incluso).

2º dia: Pantanal
Após café da manhã cavalgada por entre as matas e capões nos arredores da pousada.
Almoço. À tarde caminhadas por trilhas nas proximidades da pousada para apresentação
da flora local e possibilidade de visualização de aves e mamíferos durante o trajeto.
Jantar. (Café da manhã, almoço e jantar).

3º dia: Pantanal
Acordamos cedo para ver o nascer do sol e o ouvir os diferentes sons de aves em uma
trilha leve, retorno a pousada. Após o café da manhã tour de barco para contemplação
da natureza com paradas para fotos, com tempo livre para desfrutar a área de lazer do
hotel. Almoço. À tarde trilha ecológica em outra área da fazenda para observar
pequenos mamíferos. Jantar e a noite focagem noturna. Jantar e pernoite. (Café da
manhã, almoço e jantar).

4º dia: Pantanal
Café da manhã, safari na Transpanteira em carro aberto, almoço, a tarde trilha com pôr
do sol, jantar e pernoite. (Café da manhã, almoço e jantar).

5º dia: Pantanal.
Manhã livre na pousada. Almoço. Retorno para Cuiabá, com paradas durante o trajeto
para safári na Transpantaneira. (Café da manhã e almoço).

Pacote Inclui:
- Hospedagem na Pousada Piuvial. (110 km de Cuiabá) (Check in 15h e check out as
13h)
- Café, almoço e Jantar conforme o programa.
- Transporte do Aeroporto x Hotel x Aeroporto, privativo.
- Passeios conforme o roteiro com guia de turismo (locais).
- Seguro Viagem.

Pacote Não inclui:
-VOO para Cuiabá.**
- Bebidas e gastos de caráter pessoal, extras nos hotéis (lavanderia, telefonemas,
gorjetas, consumo de frigobar e alimentação não mencionada na programação),
passagem aérea, taxas de embarque nos aeroportos, assim como excessos de bagagem

Valores para o Mínimo de 02 pessoas:
Hospedagem
Individual
Duplo
Triplo

Valor por Pessoa.
R$ 3625,00 Reais
R$ 3.060,00 Reais.

-----

Valores para o Mínimo de 03 a 05 pessoas.
Hospedagem
Individual
Duplo
Triplo

Valor por Pessoa.
R$ 3290,00 Reais.
R$ 2.720,00 Reais.
R$ 2600,00 Reais

Valores para o Mínimo de 06 a 08 pessoas:
Hospedagem
Individual
Duplo
Triplo

Valor por Pessoa.
R$ 2765,00 Reais.
R$ 2195,00 Reais
R$ 2075,00 reais.

*Valores para mais de 09 pessoas, já é grupo, requer cotação diferenciada.
**Bilhetes aéreos sob consulta.

Informações:
1- Valores válidos de Janeiro a Dezembro de 2016 sujeitos à alteração sem prévio
aviso em caso de forte variação da economia e política cambial do país ou
alterações de tarifas nas pousadas mencionadas no roteiro. NÃO VALEM
PARA FERIADOS.
2- Desconto para CHD: Até 5 anos FREE e 6 a 10 anos 50% de desconto, sempre
que 1 CHD no mesmo apartamento com dois adultos; No caso de 2 chd, um será
cobrado 50% o outro normal. (Desconto poderão variar de acordo com cada
hotel, sujeito alteração)
3- Sobre as atividades e programação: As atividades constantes da programação
fazem parte do pacote, podendo ocorrer alteração na sequência ou até a
suspensão de algumas em virtude de fatores como clima, horários de vôos ou
recusa por parte dos participantes, em todos os casos as alterações sempre serão
no intuito de proporcionar segurança, conforto e melhor aproveitamento do

tempo disponível. (No período de seca poderá ocorrer suspensão de tour de
barco)
4- - Sobre transfers: Nossos transfers terrestres são baseados nos horários de
chegada e saída de vôos informados, a previsão de chegada ao aeroporto para
embarque é de no mínimo 1h30m e no máximo 2h00 antes da partida do vôo.
Em caso de contingências das cias aéreas como extravio de bagagens, atrasos e
cancelamentos de vôos nos empenharemos sempre em acompanhar e manter
informados os participantes. Os veículos utilizados seguem o seguinte padrão
conforme os números de pessoas: Fiat Dobló, Uno Mille, Van Sprinter e Ducato,
Microônibus e Ônibus executivos equipados com ar-condicionado e seguro
contra acidentes pessoais.
5- Forma de Pagamento: Deposito ou transferência bancária para nossa conta, um
mês antes da data da saída. E assinatura de contrato de venda – recibo.

Mais informações, entre em contato conosco.

