Saída: 18 de Abril de 2019
Duração: 04 noites
Mato Grosso do Sul: Bonito.

Café da manhã no hotel e dia livre para aproveitar o
resort. Assim que cruzar o portal do Zagaia, você
sentirá a energia vibrante da natureza de Bonito. São
600.000m² de área plana, 4 piscinas, sendo 2
aquecidas e cobertas, e o contorno da Serra da
Bodoquena ao fundo com uma vista magnífica.
Jantar no hotel e Hospedagem.

01º DIA | (18/04) – RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
- CAMPO GRANDE - BONITO
Apresentação no aeroporto do Rio de Janeiro ou São
Paulo, para embarque com destino a Campo Grande.
Recepção e traslado regular do Aeroporto de Campo
Grande ao Hotel Zagaia Resort em Bonito.
02º DIA | (19/04) - BONITO
Café da manhã no hotel e dia livre para aproveitar a
cidade de rios de águas transparentes, cachoeiras,
grutas e cavernas. Fauna e flora exuberantes, com
centenas de espécies de aves, mamíferos e répteis
ocupando uma vegetação que mistura o Cerrado com a
Mata Atlântica. Jantar no hotel e Hospedagem.

03º DIA | (20/04) – BONITO

04º DIA | (21/04) - BONITO
Café da manhã no hotel e dia livre. Jantar no hotel e
Hospedagem.

05º DIA | (22/04) – BONITO - CAMPO GRANDE – RIO
DE JANEIRO OU SÃO PAULO

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado,
traslado regular do hotel ao aeroporto em Campo
Grande, para embarque a cidade de origem.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea para cidade de Campo Grande
 04 noites de Hospedagem no hotel Zagaia Eco
Resort com café da manhã e jantar;
 Traslado de chegada e saída em transporte
regular;
VALOR DO PACOTE A PARTIR DE:
Acomodação dupla Premium
Acomodação tripla Premium
Acomodação single Premium

R$ 2.995
R$ 2.760
R$ 3.930

Taxas
Taxa de Embarque
R$ 70
Importante
• Preços por pessoa em acomodação escolhida.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamentos sujeitos
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o

período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 14h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais Taxas Municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 30% à vista e o saldo em até 09 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 01 mês antes do
embarque).
Entrada de R$ 898 + taxas
e saldo em 09 parcelas de R$ 233
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
• Identidade para brasileiros ou cópia do Passaporte
para passageiro estrangeiro.
 Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
HOTEL PREVISTO OU SIMILAR:
Bonito - Zagaia Eco Resort

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

