
 

 
                        

 
 
 
 
 

18 a 24.09.2021 – ÔNIBUS LEITO DD – PANTANAL E BONITO 
1o dia, 18.09 - Sábado -  Porto Alegre/Caxias do Sul/Farroupilha – Saída de Porto Alegre às 09h00, Caxias 
do Sul 11h00 e Farroupilha 11h30. Locais de embarque a serem designados oportunamente. Via Bento 
Gonçalves, Carazinho. 
2º dia, 19.09, domingo, Bonito – Chegada pela manhã. (Café não incluso). Dia destinado ao Balneário 
Municipal. Alojamento a partir de 14h00. 
3º dia, 20.09, 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. 
Tarde: passeio de bote pelo Rio Formoso. 
4o dia, 21.09, terça-feira – Bonito/Pantanal/Bonito – Após o café da manhã saída para Miranda, Fazenda 
San Francisco aonde teremos um safári fotográfico em jardineira e passeio de chalana. Almoço na e 
lanche da tarde na fazenda (inclusos) e retorno a Bonito no final da tarde. 
5º dia, 22.09, quarta-feira -   Bonito – Dia destinado a opcionais. (Para passeios com flutuação, reservar 
com antecedência). www.portalbonito.com.br.  
6o dia, 23.09, quinta-feira - Bonito – Manhã destinada a opcionais. Desocupação dos aptos até 12h00 e 
saída para o Rio Grande do Sul à tarde em horário a ser coordenado com o guia.  
7º dia, 24.09, sexta-feira – Farroupilha/Caxias do Sul/Porto Alegre – Chegada à tarde nas cidades de 
origem. 

Preço e condições de pagamento (em R$ e por pessoa): 
Condições Apto Triplo Apto Duplo Apto Individual  Desconto para 

criança - 5 a 11 anos  
A Vista 2.242,00 2.280,00 2.740,00 380,00 

1 + 3 Vezes 572,00 582,00 700,00 XXXXXXXXX 

1 + 7 Vezes 295,00 300,00 361,00 XXXXXXXXX 

Tabela elaborada em 22.09.20 e sujeita a alterações sem prévio aviso 
Estão incluídos no preço: 1) transporte em ônibus leito DD (www.mariotur.com.br)  a partir de Caxias do 
Sul e transfer em van ou microônibus entre Porto Alegre/Farroupilha/Porto Alegre (cortesia); 2) Tours em 
Bonito e Pantanal conforme mencionado no roteiro; 3) 4 diárias em pousada turística com banho 
privativo e café da manhã tipo buffet. 
 
Pousada de Bonito – Pousada Remanso – www.pousadaremanso.com.br 
 

Oportunamente serão oferecidos opcionais que podem ser consultados no Portal de Bonito. 
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