GRANDE LANÇAMENTO 2017!
CRUZEIRO PELO PANTANAL SUL-MATOGROSSENSE

Saída: 15 de Novembro de 2017
Duração: 04 noites
Cruzeiro: 03 noites
PANTANAL MATOGROSSENSE
01º DIA | (15/11) RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO –
CAMPO GRANDE - CORUMBÁ
Apresentação no aeroporto do Rio de Janeiro ou
São Paulo embarque destino Campo Grande.
Chegada, recepção e traslado para Corumbá.
Durante o trajeto iremos apreciar um maravilhoso
almoço (incluído) pantaneiro com diversas opções
da culinária local e show folclórico. Hospedagem em
Corumbá.

pantaneiras. Aproveite o dia para andar a cavalo ou
passear pelas trilhas da região. Apreciaremos um
típico almoço na fazenda São João. Ao final da
tarde, retorno ao barco. Jantar a bordo.
04º DIA | (18/11) RIO PARAGUAI
Após o café da manhã, saída para passeio de lancha
por dois braços do Rio Paraguai. Teremos um dia
dedicado a contemplar a exuberante natureza da
região através dos rios Paraguai Mirim e Negrinho.
Almoço a bordo. Tarde livre de navegação para
disfrutar do conforto desse luxuoso navio. Jantar de
despedida a bordo.
05º DIA | (19/11) CORUMBÁ
Chegada a Corumbá e em horário apropriado
desembarque e regresso à Campo Grande e
embarque de retorno as cidades de origens.

02º DIA | (16/11) CORUMBÁ
Após o café da manhã saída para passeio pela
cidade de Corumbá, com destaque para o centro
histórico. Depois do passeio traslado ao porto e
embarque no luxuoso navio MS Kayama. À tarde,
inicio da navegação pelo Rio Paraguai, com
destaque para o por do sol ao som de música ao
vivo. Coquetel de boas vindas e jantar a bordo.
Depois do jantar, saída para o passeio noturno de
focagem de jacarés.
03º DIA | (17/11) FAZENDA SÃO JOÃO - SAFARI
Após o café da manhã, saída em carros 4x4 para
safári fotográfico através da Transpantaneira.
Chegada a Fazenda São João onde desfrutaremos
de um dia de experiências locais tipicamente

O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea nacional em classe econômica;
 3 noites de hospedagem no luxuoso navio MS
KAYAMA;
 Todas as refeições a bordo, com bebidas
selecionadas incluídas;
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1 noite de hospedagem no Hotel Nacional em
Corumbá com café da manhã;
Almoço Pantaneiro durante o traslado de
chegada para Corumbá;
City Tour em Corumbá;
Todos os traslados;
Todos os passeios mencionados no roteiro.

DICAS DE VIAGENS E CUIDADOS
 Roupas Leves de cores claras, confortáveis,
adequadas ao Pantanal como calças largas,
camisetas ...;
 Trajes de banho e calçados confortáveis;
 Máquina Fotográfica;
 Chapéu, Boné;
 Protetor Solar, Repelente;
 Remédios de seu uso pessoal;
 Beba bastante água.
VALORES DO PACOTE:
Acomodação dupla

R$ 3.995

Acomodação individual
(single)

R$ 5.395

Taxas
Embarque

R$
56

Importante
 Preços por pessoa, em acomodação dupla, com
saídas do Rio de Janeiro ou São Paulo.
 Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
 Preços, datas e condições de pagamentos
sujeitos a reajustes sem prévio aviso.
 Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
 As eventuais taxas municipais somente podem
ser pagas diretamente pelos passageiros, nos
hotéis.
 O itinerário do cruzeiro poderá sofrer alteração
na rota sem diminuição no número de noites em
cada cidade da proposta.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 7 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 30% à vista e o saldo em até 6 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 30 dias antes do
embarque).
Entrada de R$ 1.199 + taxas
e saldo em 06 parcelas de R$ 466
(com base em acomodação dupla).
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NECESSÁRIO:
• Identidade para brasileiros ou cópia do
Passaporte para passageiro estrangeiro.
• Contrato da Transmundi preenchido e assinado.

OBSERVAÇÃO:
• Sugerimos como opcional, tomar a vacina contra a
febre amarela. Sendo ainda com no mínimo 10 dias
de antecedência da viagem.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
CORUMBÁ
CORUMBÁ – Hotel Nacional

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

Hotel Nacional

