
 

 
 

 

BONITO – CORUMBÁ – BOLÍVIA – FOZ DO IGUAÇU 

Período: 18.07.19 à 26.07.19 – 09 Dias e 6 Noites 

 

Uma viagem rodoviária em um confortável ônibus Double Deck (2 andares) 

de última geração e com o acompanhamento do Sr. Elói Klamt. 

  

     

          Gruta do Lago Azul – Bonito MS                  Bote Rio Formoso – Bonito MS             Rio Formoso – Bonito MS 

   

Passeio de Chalana – Corumbá MS             Centro de Compras – Bolívia                   Quiosque – Hotel em Corumbá 

    

      Garganta do Diabo – Argentina               Hidrelétrica Itaipu – Brasil / Paraguai           Ciudad del Este - Paraguai 
 

01 - DESCRIÇÃO DO PRINCIPAL DESTINO - BONITO-MS: 

 

Bonito está situada na região da Serra da Bodoquena, sudeste do estado do Mato Grosso do Sul, distante 300 km da 
capital Campo Grande. Bonito seria uma típica cidade do interior a não ser por um detalhe: num raio de 50 km ao 
redor da cidade, encontramos vários rios de água cristalina que fazem deste município, um dos melhores destinos de 
ecoturismo de todo o país. Desde o início dos anos 90, Bonito tem se preparado para atender o visitante com qualidade 
equivalente às belezas de seus atrativos em meio a uma região de cerrado com altitude média de 350 metros do nível 
do mar. As paisagens são compostas por pequenos morros recobertos de uma mata muito densa e permeada por 
pastagens onde se vê outra das principais fontes de economia da região, a pecuária de corte. Os atrativos para os 
visitantes estão em fazendas, a grande maioria particulares, onde os proprietários investem cada vez mais em 
infraestrutura de atendimento e visitação. Estes passeios são organizados pelas agências de turismo locais e sempre 
acompanhados por um Guia de Turismo devidamente habilitado. Mais informações sobre o destino você encontra no 
portal www.pantanalrcoturismo.tur.br e sobre bonito acesse www.portalbonito.com.br.  
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02- ROTEIRO DA VIAGEM 
 

1º Dia – 18.07.19 – Quinta feira – VENÂNCIO AIRES RS / EM TRÂNSITO: 
Apresentação às 05h da manhã em local a ser confirmado mais próximo da data da saída. O ônibus contratado é 
um Double Deck (dois andares)) com todos os equipamentos de última geração, bancos leitos, ar condicionado, 
calefação, telas de LCD, DVD, frigobar, cafeteira, banheiro, dois motoristas e com o acompanhamento do Sr. Elói 
Klamt, que possui larga experiência e conhecimento deste roteiro. O trajeto é via Soledade, Carazinho, São Miguel 
do D´Oeste, Cascavel, Marechal Cândido Randon, Guaíra, Mundo Novo, Dourados ... Noite em trânsito 
 

2º Dia – 19.07.19 – Sexta feira – EM TRÂNSITO / BONITO MS (1.480 Km): 
A previsão de chegada em Bonito é em torno das 10h da manhã, diretamente no hotel reservado. Após o check 
in e ocupação dos apartamentos, nos deslocaremos até o Balneário Municipal (almoço), às margens do Rio 
Formoso, onde passaremos o resto dia. O Balneário Municipal dispõe de toda a infraestrutura de alimentação, 
banheiros, vestiários, quadras de esportes, salas de jogos, quiosques para churrasco, redário (redes para 
descanso) e na companhia de muitas aves e macacos que podem ser vistos e fotografados a qualquer instante. 
À tardinha retornaremos ao hotel. Noite livre. 
 

3º Dia – 20.07.19 - Sábado – BONITO MS / CORUMBÁ MS (350 Km) – BOLÍVIA (10 Km): 
Saída do hotel de madrugada, com destino à Corumbá-MS. Chegada diretamente no hotel reservado e, logo após 
o almoço, seguiremos até a Bolívia, distante 7 Km, na divisa com Corumbá. Além de conhecermos um pouco da 
cultura Boliviana, será uma oportunidade para realizarmos algumas compras no Centro Comercial em Puerto 
Aguire (Zona Franca na Bolívia), onde está instalado uma das maiores unidades do Shopping da China. Lá se 
encontra roupas, calçados, perfumes, bebidas, eletrônicos e outros produtos muito baratos. Após as compras, 
retornamos para Corumbá, onde teremos um Jantar Festivo no Quiosque do hotel (beira piscina), incluso no 
pacote (sem bebidas). Noite com jantar festivo. 
 

4º Dia – 21.07.19 - Domingo – CITY TOUR, PASSEIO CHALANA, CORUMBÁ MS / BONITO MS – (350 Km): 
Após o café da manhã, desocupação do hotel, city tour em Corumbá e passeio de Chalana pelo Rio Paraguai, 
regado à caipirinha, música ao vivo, com dança e muita alegria e dança. No almoço, servido na embarcação, 
teremos a oportunidade de provar o famoso caldo de piranha (afrodisíaco) e petiscos de peixes entre outros 
pratos típicos da culinária local. Após o almoço, incluso no pacote, seguiremos viagem em direção à Bonito, com 
uma parada estratégica na Tenda da Dona Maria dos Jacarés. A sua dedicação aos animais já foi motivo de 
entrevista no Globo Rural. Todos os jacarés têm nomes relacionados ao futebol. O mais velho é chamado de 
Felipão. Outro recebeu o nome de Tafarel. Já o primeiro jacaré a aparecer no local foi batizado de Bruto. Além 
dos jacarés, os turistas podem apreciar e fotografar a elegante presença do Tuiuiú, carinhosamente batizado de 
Flamenguista. Seguindo viagem, a nossa previsão de chegada em Bonito é à tardinha, onde teremos mais 2 
pernoites. Após a chegada em Bonito, ocupação dos apartamentos no hotel reservado. Noite livre. 
 

5º Dia – 22.07.19 – Segunda feira -  BONITO, GRUTA AZUL, BOTE RIO FORMOSO e ILHA DO PADRE: 
Após o café da manhã, vamos conhecer o Cartão Postal de Bonito, a Gruta do Lago Azul, que encanta pelas águas 
de tom intensamente azuladas e belíssimos espeleotemas de milhares de anos. Ninguém sabe ao certo de onde 
vêm suas águas. Acredita-se na existência de um rio subterrâneo que alimenta o lago. Para conhecermos a gruta, 
teremos uma caminhada de 300 metros até iniciarmos uma descida de aproximadamente 200 metros por uma 
escadaria cavada na terra. Atenção: para visitar a gruta, é obrigatório o uso de tênis ou calçado similar. Após a 
visita à Gruta Azul, vamos realizar a emocionante aventura com botes infláveis no Rio Formoso, num percurso de 
6 Km, passando por 3 cachoeiras e 2 corredeiras, com uma parada para banho nas águas límpidas do Rio Formoso. 
Além da emoção do rafting, durante o percurso têm-se a oportunidade de contemplar a fauna e flora às margens 
do rio, até desembarcarmos na Ilha do Padre, local com toda a infraestrutura de banho, com praça de 
alimentação, banheiros e vestiários. Passaremos o restante da tarde neste balneário, com possibilidade de nadar 
nas piscinas instaladas no local ou no próprio Rio Formoso, entre os peixes piraputangas, curimbas, dourados e 
com lindas cachoeiras fazendo parte do cenário. À tardinha retorno ao hotel e noite livre. 
 

6º Dia – 23.07.19 – Terça feira – BONITO MS / FOZ DO IGUAÇU PR (750 Km): 
De madrugada, antes mesmo do café da manhã, sairemos em direção à Foz do Iguaçu. Café da manhã e almoço 
em trânsito e previsão de chegada em Foz do Iguaçu à tardinha. Check in no hotel reservado e restante do dia e 
noite livres. 
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7º Dia – 24.07.19 – Quarta feira – FOZ DO IGUAÇU, PARQUE DAS AVES ... e CATARATAS ARGENTINAS: 
Após o café da manhã, visitaremos o Parque das Aves, o segundo atrativo mais visitado da cidade. No local, é 
possível ficar muito próximo de diversas aves, entre tucanos, araras, guarás, flamingos e papagaios. O passeio é 
feito por uma trilha calçada e de fácil acesso, com 1,5 km de extensão, em meio a rica e exuberante Mata 
Atlântica. Saindo do Parque das Aves, seguiremos para o Marco das Três Fronteiras, onde está instalado o obelisco 
brasileiro, fixado a mais de 100 anos com as cores da bandeira do Brasil. Neste local, ponto de parada obrigatória 
para registros fotográficos e vídeos, os visitantes têm a oportunidade de fazer uma imersão na história do país e 
do continente. Luzes e águas em volta do monumento transformam esta referência em uma atração viva, pulsante 
e envolvente. Dando prosseguimento do passeio, vamos visitar as majestosas Cataratas do Iguaçu, no lado da 
Argentina que abriga dois terços das cataratas. Considerada Patrimônio Natural da Humanidade, o complexo de 
cachoeiras possui 275 saltos de águas, numa extensão de 2,7 Km e alturas variando entre 60 a 82 metros. Uma 
grande parte das águas das cataratas caem na Garganta do Diabo – um grande abismo de 82 m de altura, 150 
metros de largura e 700 metros de comprimento, na forma de um U. E é pelo lado da Argentina que se têm uma 
melhor visibilidade desta e de outras quedas de água. À tardinha retorno ao hotel e noite livre. 
 

8º Dia – 25.07.19 – Quinta feira – HIDRELÉTRICA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE, FOZ IGUAÇÚ / INÍCIO RETORNO: 
Após o café da manhã, desocupação dos apartamentos e destino ao Paraguai para visitação da barragem da 
Hidrelétrica de Itaipu, no lado Paraguaio. A Usina Binacional de Itaipu é uma das maiores e mais impressionantes 
obras arquitetônicas do mundo. Foi construída entre os anos de 1975 e 1982 em uma parceria entre o Brasil e o 
Paraguai e a obra integra a lista das 7 maravilhas da engenharia mundial. Atualmente é a maior usina em produção 
anual de energia elétrica no mundo. Assim como no lado brasileiro, a visita ao lado paraguaio da Itaipu começa 
com a exibição de um vídeo mostrando informações sobre a história, sobre a construção, sobre programas 
ecológicos e outras informações. Após a exibição do filme um ônibus local nos leva até o mirante do lado 
paraguaio, que fica bem ao lado do vertedouro da represa, proporcionando um espetáculo a céu aberto. Saindo 
da barragem, vamos visitar as lojas e comércio de Ciudad del Este, onde encontraremos perfumes, produtos 
eletrônicos, celulares e outras bugigangas a preços muito atraentes. Recomendamos que as compras sejam 
realizadas em lojas maiores, pois, muitas delas fornecem garantia sobre os produtos vendidos (autenticidade). 
Para fechar o assunto, vale lembrar que o limite de compras em viagens rodoviárias é de USD 300,00 por pessoa 
(aéreo é USD 500,00), limitado a 12 litros de bebidas alcoólicas, 10 maços de cigarros e 25 unidades de charutos. 
Passando da cota a orientação é pagar o imposto sobre o excedente para a legalização do transporte. 
Após as compras, início da viagem de retorno à Venâncio Aires. Noite em trânsito. 
 

9º Dia – 26.07.19 – Sexta feira – TRÂNSITO ... VENÂNCIO AIRES RS (820 Km): 
Com paradas técnicas durante a viagem, a previsão de chegada é na parte da manhã. Fim dos nossos serviços. 
  

03 – O PACOTE INCLUI: 

 Transporte em ônibus categoria turismo, bancos leito máster, equipado com ar condicionado, calefação, 

monitores LCD, DVD, CD, frigobar, microfone, cafeteira elétrica, banheiro, 02 motoristas e serviço de bordo; 

 01 pernoite com café da manhã em Corumbá-MS, dia 20.07.19 (sábado) 

 03 pernoites com café da manhã em Bonito - MS, dias 19, 21 e 22 (sexta, domingo e segunda); 

 02 pernoites com café da manhã em Foz do Iguaçu-PR, no retorno, dia 23 e 24 (terça e quarta); 

 Transporte alternativo e passeio ao Centro de Compras na Bolívia, dia 20 (sábado); 

 Jantar Festivo em Corumbá, dia 20.07 (sábado), sem bebidas; 

 Ingresso e passeio de Chalana no Rio Paraguai, com almoço incluso, dia 21 (domingo), sem bebidas;  

 Ingresso e passeio à Gruta Azul, em Bonito, dia 22 (segunda);  

 Ingresso e passeio de bote no Rio Formoso, em Bonito, dia 22 (segunda); 

 Ingresso e visita ao Balneário Municipal, em Bonito, dia 19 (sexta); 

 Ingresso visita ao Parque das Aves em Foz do Iguaçu, dia 24 (quarta); 

 Ingresso ao Marco das Três Fronteiras e Cataratas do Iguaçu, lado Argentino, dia 24 (quarta) 

 Visita à barragem da Hidrelétrica Itaipú e compras na Ciudade del Este, no Paraguai, dia 25 (quinta); 

 Seguro de Assistência de Viagem, plano GTA Nacional 6.000; e 

 Serviço de bordo com acompanhante da agência, Sr. Elói Klamt. 
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04 – NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE: 

 Despesas pessoais como alimentação, ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas e/ou museus quando 

não mencionados como serviços incluídos; e 

 Bebidas nas refeições e/ou gastos extras dentro e fora do hotel, quando não mencionados nos serviços. 
 

05 – PREÇO POR PESSOA – EM APTOS. DUPLOS OU TRIPLOS: 
 

A - Á VISTA - em dinheiro ou cheque: 
 R$ 2.940,00 (Dois mil e novecentos e quarenta reais). 

 

       B - À PRAZO - com cheques pré-datados ou boletos bancário: 
Até 10.03.18 em 1 + 2 x R$ 980,00 (R$ 2.980,00), sujeito à disponibilidade de lugar 
A partir de março, sujeito a alteração de preço e/ou juros de mercado de 3% ao mês 
 

06 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: 
 

 Carteira de Identidade em bom estado de conservação, emitida após 30.07.2008 (10 anos) ou Passaporte com 

validade mínima até 30.01.2020 (6 meses após viagem); e 

 Menores de 18 anos desacompanhados de um dos pais, necessitam de autorização para viajarem. 
 

07 - OBSERVAÇÕES: 
 

 Valor da cota individual compras no exterior (Bolívia, Argentina e Paraguai) é de USD 300,00; 

 Valores sujeitos à alteração e disponibilidade de lugar; e 

 Para um melhor aproveitamento, o cronograma e ordem dos passeios poderão sofrer alterações. 

 
                                                                  Venâncio Aires, RS, 10 de dezembro de 2018. 

 
 

                                                        VALMOR HECK 
                                                         Sócio Gerente 
                                                        51.98182-5577 

 

Contato Sr. ELÓI KLAMT: 
Residencial: 51.3793-2938 
Celular        : 51.99653-3799 
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