
 
 

 

 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonito a partir dos anos 1990 passou a ser um dos mais importantes centros do ecoturismo brasileiro. Nos dias de 
hoje é conhecido pelos rios de águas cristalinas como o da Prata e Sucuri, pelas suas grutas como do Lago Azul e 
São Miguel e uma série de atrativos que foram sendo criados nestas últimas 3 décadas. Essa jóia brasileira que 
justifica o seu nome. O roteiro é um dos inúmeros em parceria com a Mariotur. O programa contempla também um 
Day use na Fazenda San Francisco, um lugar privilegiado pela natureza pantaneira com variada, flora, fauna e 
corixos. As atividades são um safári fotográfico realizado em carro aberto passando pelas reservas florestais 
preservadas e trilhas suspensas sob a mata ciliar do Rio Miranda. Também inclui o tradicional passeio de 
chalana com uma divertida pescaria de piranhas no corixo São Domingos.  Durante o almoço, são servidos pratos 
típicos da culinária regional. 

1o dia, 13.08 - Sábado – Caxias do Sul/Porto Alegre/Lajeado/Carazinho – Horários aproximados previstos para os 

embarques: 

a) Caxias do Sul: 08h30 na Rua 20 de Setembro com esquina Mário Pezzi, posto da Rede Sim; 

b) Porto Alegre: 09h45 em frente ao Haudi Park, próximo à estação rodoviária; 

c) Lajeado: 11h30 em frente ao shopping. 

d) Para outros locais como Canoas, São Leopoldo, Farroupilha e Carazinho, a ser combinado mais próximo da 

viagem. 

2º dia, 14.08, domingo, Bonito – Chegada pela manhã. (Café não incluso).  Alojamento a partir de 14h00. Sugerimos 

como opcional o Balneário Municipal ou Balneário do Sol. 

3º dia, 15.08, segunda-feira – Bonito – Pela manhã visita à gruta do Lago Azul, a 20 km de Bonito com formações 

geológicas e um lago de águas intensamente azuladas, de profundidade aproximada de 90m. Através de uma 

trilha vamos conhecendo diversos espeleotemas e visualizar o famoso lago de águas intensamente azuis. A caverna 

é conhecida pela sua beleza e fragilidade. A área da foi transformada em Monumento Natural, garantindo sua 

preservação desde 1978. 

Tarde:  passeio de bote no Rio Formoso, um dos mais tradicionais, pois está entre as primeiras atividades que 

foram implementadas nas maravilhas naturais da região. O Rio Formoso é um dos maiores e principais rios de 

Bonito. Suas águas são cristalinas, porém o trecho onde acontece o passeio de bote é um trecho largo e fundo do 

rio, dando uma aparência menos transparente que perto da nascente. É importante saber que este passeio de 

bote é diferente de um passeio de rafting. Enquanto rafting costuma ser em rios agitados, em barcos para até 06 

pessoas, este passeio é calmo na maioria do percurso e o barco pode levar até 12 pessoas. No percurso existem 

corredeiras e cachoeiras e no desenrolar do mesmo e na maior parte do passeio é feita de forma mais tranquila e 

contemplativa, a não ser pela guerrinha de água geralmente instigada pelos remadores. 

 



4o dia, 16.08, terça-feira – Bonito – Dia destinado a opcionais. (Para passeios com flutuação, reservar com 

antecedência). www.portalbonito.com.br.  

5º dia, 17.08, quarta-feira – Bonito/Miranda – Manhã destinada a opcionais. Desocupação dos aptos até 12h00 e à 

tarde em momento a ser coordenado pelo guia saída para Miranda, cidade do Pantanal Sul com viagem de duração 

aproximada de 01h45. Alojamento. 

6o dias, 18.08, quinta – Miranda/Pantanal/Campo Grande – Após o café da manhã saída para a Fazenda San Francisco 
onde teremos um Day use com safári fotográfico em jardineira e passeio de chalana. Almoço Pantaneiro (incluso). A 
fazenda localizada no Pantanal do Rio Miranda possui uma grande variedade de fauna e flora, e apresenta-nos o seu 
funcionamento com cultivo, produção de gado e outros afazeres. Aqui há a preocupação da conservação do meio ambiente 
com as atividades econômicas. Na chegada ao local e ao centro receptivo logo percebe-se a rica biodiversidade, em 
especial as aves. O passeio é dividido em dois turnos, antes e depois do almoço.  No safári poderemos caminhar na Trilha 
do Carandá, em plataforma suspensa que sobrepõe a mata ciliar do Rio Miranda em caminhada de cerca de 20 minutos e 
podemos o encontro das águas do Corixo São Domingos com o Rio Miranda. Em outro turno ocorre o passeio de chalana 
num dos braços do Rio Miranda. Neste passeio é possível visualizar aves que vivem nas margens dos rios e o jacaré, muitas 

vezes, é visto bem de perto. No passeio é oportunizada pescaria artesanal de piranhas. No final da tarde saída para 
Campo Grande com chegada prevista para a noite. Instalação em hotel. 

7º dia, 19.08, sexta – Campo Grande – Café da manhã. Embarque da bagagem e manhã destinada a conhecer a 

capital de MS. A cidade foi fundada por mineiros, que vieram aproveitar os campos de pastagens nativas e as 

águas cristalinas da região do Cerrado. A cidade foi planejada em meio a uma vasta área verde, com ruas e 

avenidas largas e com diversos jardins por entre as suas vias. São destaques: Morada dos Moais, Parque das 

Nações Indígenas, Museu de Cultura Dom Bosco e o Parque dos Poderes. À tarde e no momento oportuno saída 

para o Rio Grande do Sul. 

8º dia, 20.08, sábado – Carazinho/Porto Alegre/Lajeado/Caxias do Sul – Chegada à tarde nas cidades de origem. 
 

Preço e condições de pagamento (Tarifa promocional e por pessoa em R$ até 31.03.22): 

Condições Apto Triplo Apto Duplo Apto Individual  Desconto para criança 
- 5 a 11 anos  

À Vista* 2.820,00 2.895,00 3.714,00 423,00 

3 Vezes* 940,00 965,00 1.238,00 XXXXXXXXX 

1 + 4 Vezes 584,00 600,00 768,00 ****** 

1 + 7 Vezes 375,00 385,00 494,00 XXXXXXXXX 

Tabela elaborada em 04.01.22 e sujeita a alterações sem prévio aviso 
 

À vista = em cheque na data da inscrição, depósito bancário ou PIX ou em 3 X pelo preço à vista apenas em cheque. 
1 entrada, dinheiro ou depósito bancário + 4 x nos cartões ou cheques;  
1 entrada, dinheiro ou cheque + 7 vezes, cartões ou cheque. Para outras formas de pagamento, consultar-nos. 

 

 
Estão incluídos no preço: 1) transporte em ônibus leito DD 12000 (www.mariotur.com.br); 2) Tours em Bonito e 
Pantanal conforme mencionado no roteiro; 3) 5 diárias em pousadas ou hotéis turísticos com banho privativo e 
café da manhã. 
 

Hotéis e pousadas previstos ou similares:  1) Bonito: Pousada Remanso – www.pousadaremanso.com.br. 2) 
Miranda: Pantanal Hotel; 3) Campo Grande: Hotel Brumado ou Ibis. 
  

 

Observações: 1) Oportunamente serão oferecidos opcionais que podem ser consultados no Portal de Bonito ou na 
página web da Pousada Remando (https://passeios.pousadaremanso.com.br) e os mesmos dependem de 
disponibilidade; 2) aos valores publicados deve-se adicionar o transporte local ficando o valor para cada um deles 
de forma compartida entre R$ 65,00 e R$ 80,00; 3) não incluso seguro viagem: consultar planos; 4) no ato da 
reserva apresentar cópia de documento com foto e válido e que deverá ser utilizado na viagem; 5) os passeios 
locais em Bonito, no geral, são efetuados com veículos próprios para cada tipo de percurso e que no geral são de 
estradas ou vias não asfaltadas. 

 

 
 

http://www.portalbonito.com.br/
http://www.mariotur.com.br/
../Downloads/www.pousadaremanso.com.br
https://passeios.pousadaremanso.com.br/


 
 

QUADRO DE DISTÂNCIAS 
 

Trajeto Distância Trajeto Distância 

Caxias do Sul/Porto Alegre 131 Km Miranda/Campo Grande 211 Km 

Porto Alegre/Lajeado 116 Km Campo Grande/Lajeado 1.315 Km 

Lajeado/Bonito 1.356 Km Lajeado/Porto Alegre 116 KM 

Bonito/Miranda 130 Km Porto Alegre/Caxias do Sul 131 Km 

 
 
 
 

         


