BONITO
SAÍDA
BONITO

5 DIAS
4 NOITES

01/10/2018
05/10/2018

AÉREO E
TERRESTRE

Cidades / Locais visitados: Bonito / MS.

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 01/10/2018 - PORTO ALEGRE / CAMPO GRANDE / BONITO
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para embarque com destino à Campo Grande.
Chegada e transfer até Bonito. Acomodação no hotel conforme disponibilidade dos
apartamentos. Restante do dia livre. Jantar.
2º DIAº DIA - 02/10/2018 - BONITO
Café da manhã. Dias inteiramente livres. Opções de passeios com agências locais para
quem quiser ﬁcar em contato com o que a natureza produziu de mais belo: Gruta do Lago
Azul, Aquário Natural, passeio de bote pelo Rio Formoso, balneário municipal ou projeto vivo
na Fazenda da Barra e Cachoeiras do Rio do Peixe. Jantar.
3º DIAº DIA - 03/10/2018 - BONITO
Café da manhã. Dias inteiramente livres. Opções de passeios com agências locais para
quem quiser ﬁcar em contato com o que a natureza produziu de mais belo: Gruta do Lago
Azul, Aquário Natural, passeio de bote pelo Rio Formoso, balneário municipal ou projeto vivo
na Fazenda da Barra e Cachoeiras do Rio do Peixe. Jantar.
4º DIAº DIA - 04/10/2018 - BONITO
Café da manhã. Dias inteiramente livres. Opções de passeios com agências locais para
quem quiser ﬁcar em contato com o que a natureza produziu de mais belo: Gruta do Lago
Azul, Aquário Natural, passeio de bote pelo Rio Formoso, balneário municipal ou projeto vivo
na Fazenda da Barra e Cachoeiras do Rio do Peixe. Jantar.
5º DIAº DIA - 05/10/2018 - BONITO / CAMPO GRANDE / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, saída do hotel e transfer até Campo Grande para
embarque para Porto Alegre. Até a próxima viagem!

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre;
Traslado aeroporto Campo Grande/ Hotel em Bonito/ Aeroporto em Campo Grande;
04 noites de hospedagem em apartamento duplo standard com meia pensão (Café da
manhã e jantar) no Marruá Hotel;
Guia acompanhante;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Marruá Hotel

CIDADE

CATEGORIA

Bonito

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$455,00

+9X DE R$176,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$2.035,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: Despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas;
ingressos; gorjetas; demais itens não constantes como “Inclusos”;
Programa R$ 2.345,00 por pessoa em apartamento standard single
Taxas de embarque R$ 60,00
O documento de identidade deverá estar em perfeito estado de conservação ou o passaporte
válido;
Necessária autorização para menores desacompanhados;
Formas de Pagamento: À vista 5% de desconto, ou entrada de 20% (À vista) + 9 vezes sem
juros em cheque ou nos cartões de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners
Club);
Condições especíﬁcas conforme anexo 1.

