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SAÍDA: 05 DE AGOSTO/2019 – RETORNO: 11 DE AGOSTO/2019 
 

ROTEIRO 
 

Dia 05/08 – Embarque em Brasília com destino a Cuiabá-MT – Voo GOL1716 – Saída: 21h10min – 
Chegada: 21h55min. Recepção no Aeroporto de Cuiabá. Traslado para o Hotel. 
 

Dia 06/08 – SAFARI TOUR PANTANAL FULL DAY – Café da manhã no hotel. 07h30min 

– Saída de Cuiabá com destino ao Pantanal – uma viagem estimada de 01 hora até o inicio da 
Transpantaneira, rodovia parque do Pantanal. A partir daí inicia-se o SAFÁRI FOTOGRÁFICO – 

Serão 65 km de Safári Fotográfico contemplando a fauna e flora através da Transpantaneira. A 
chegada à pousada está prevista para as 12hs – será servido um almoço. Está incluso o day-use 
na pousada com direito a uso de piscina. À tarde, será realizado um passeio de barco em meio ao 

Pantanal, com duração estimada de 01h. Ao entardecer, retorna-se pela transpantaneira, 
contemplando a fauna e flora local e o por do sol característico da região. Retorno à Cuiabá com 
previsão de chegada ao hotel às 19h30min. 

 

  
 

Dia 07/08 – ECOTUR PARAISO DAS AGUAS FULL DAY – NOBRES – Café da manhã 

no hotel. 08hs – Saída de Cuiabá com destino Vila de Bom Jardim, distrito de Nobres – uma 
viagem estimada de 02 horas até o inicio do roteiro.  A primeira parada Balneário Estivado – um 
lindo cenário rodeado de natureza, com um riacho de aguas cristalinas. Após esta primeira parada, 

o Grupo segue para o almoço (culinária regional). Após o almoço, segue-se para o Aquário 
Encantado. Uma trilha de aproximadamente 450 Mts, até chegarmos ao local – uma gruta 
“invertida”, em meio a uma nascente de aguas cristalinas, repleta de peixes, o que justifica o nome 

dado ao local. As aguas do local ganham um lindo tom azulado – é imperdível. Após essa 
flutuação, o grupo fará uma nova flutuação que é a descida do Rio Salobra – uma aventura 
inesquecível. Ao entardecer, segue-se para a Lagoa das Araras, onde é possível presenciar um 

verdadeiro show de araras e outros pássaros ao entardecer.  Retorno à Cuiabá com previsão de 
chegada às 19h30min. 
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Dia 08/08 – CHAPADA DOS GUIMARAES FULL DAY – Café da manhã no hotel. 08hs – 

Saída de Cuiabá com destino Chapada dos Guimarães – uma viagem estimada de 01 hora até o 
inicio do roteiro. A primeira parada será na Salgadeira – região onde concentram-se riachos e 

cachoeiras, ideal para a contemplação dos colossais paredões de arenito que circundam a região.  
O roteiro segue com destino à Cachoeira Véu de Noivas – um dos principais cartões postais do 
Parque Nacional de Chapada. Será realizada uma trilha de aproximadamente 1.200 metros para 

acesso à Cachoeira dos Namorados, local para possibilidade de um banho de cachoeira.  O Grupo 
segue para o restaurante Morro dos Ventos, para almoço. Após almoço, o Grupo tem acesso aos 
dois mirantes do Morro dos Ventos. Na parte da tarde, o Grupo visitará o Centro Histórico de 

Chapada dos Guimarães, local para visitação e acesso a artesanato e souvenir da região.  Retorno 
à Cuiabá com previsão de chegada as 17h30min. 
 

  
 

Dia 09/08 – DAY-USE HOTEL AGUAS QUENTES – Café da manhã no hotel. 08hs – 

Saída de Cuiabá com destino ao Hotel Aguas Quentes. A chegada é prevista para as 09h30min, 

onde os participantes terão acesso a diversas piscinas naturais, riachos, pequenas cascatas, além 
de tobo-agua. As piscinas naturais possuem propriedades termais, com temperaturas que 
ultrapassam  os 30ºC. Esta incluso almoço – o retorno é feito por volta das 17hs, com chegada 

prevista à Cuiabá por volta das 19hs. 
 

  
 

 
Dia 10/08 – Café da manhã no hotel. CITY TOUR – Duração 04hs. O City poderá ser feito pela manhã ou 

a tarde, visitando os principais atrativos turísticos de Cuiabá (Cidade Verde): Casa do Artesão, Orla do Porto, 

Mercado do Porto, Museu da Caixa D'água Velha, Igreja Bom Despacho, Centro histórico (panorâmico), Centro 
Polít ico Administrativo, Centro Geodésico da América do Sul. (Almoço não incluso). 
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Dia 11/08 – Café da manhã no hotel – Manhã Livre – Saída para o traslado do Hotel para o 
Aeroporto de Cuiabá – Embarque para Brasília as 17h20min – Voo GOL1715. Horário previsto de 
chegada em Brasília ás 20h00min. 

 

 
Serviços inclusos:  

 

 GUIA ACOMPANHANTE E TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO, CONFORME PROGRAMA 
 06 NOITES DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ 

 TRANSFER IN/OUT (AEROPORTO / HOTEL / AEROPORTO) 

 TOUR SAFARI PANTANAL (ALMOÇO INCLUSO) 
 TOUR ECOTUR PARAISO DAS AGUAS – NOBRES (ALMOÇO INCLUSO) 

 TOUR CHAPADA DOS GUIMARAES (ALMOÇO INCLUSO) 
 TOUR DAY-USE HOTEL AGUAS QUENTES (ALMOÇO INCLUSO) 

 TOUR para realização de um City tour de 04hs. 
 SEGURO DE VIAGEM 

 

 

 

DATA LIMITE PARA ADESÃO: 25 DE JUNHO DE 2019 
 

PREÇO POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO (TERRESTRE): R$ 2.839,00 
 

Número de mínimo de participantes para formação do Grupo: 30 
 

 
FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA 25% (a vista) + 04 X SEM JUROS NO CARTÃO DE 

CRÉDITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA na parte Terrestre. A parte aérea poderá ser paga 
em até 04 vezes sem juros, e somente no cartão de crédito. 
 

TRATAR COM OSVALDO – Fones: (9983.0163 – 3327.8905) 
E-Mail´s: osvaldo.souza@conextur.com.br – osvaldojoaquim@hotmail.com  
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