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PANTANAL E BONITO 
A BORDO DO MELHOR BARCO DO PANTANAL  

EXCLUSIVO DA TRANSEUROPA – PERALTA CRUISE 

VENHA FAZER PARTE DESTA EXPERIÊNCIA DE PURA MAGIA  

Saída 13 de Fevereiro | 07 noites 

Grupo com guia brasileiro acompanhante  

  

 

 

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019 
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UMA VIAGEM ESPETACULAR UNINDO 2 PROGRAMAS INCRÍVEIS NO BRASIL 

 

MV PERALTA CRUISE EXCLUSIVO TRANSEUROPA - 04 NOITES A BORDO DE UM 

HOTEL FLUTUANTE, EM UMA ESTRUTURA SOFISTICADA, SOB MILHÕES DE 
ESTRELAS. MUITO CONFORTO E CUIDADOS QUE VOCÊ MERECE, DESBRAVANDO O 

PANTANAL. 

A MARAVILHOSA GASTRONOMIA PANTANEIRA E BEBIDAS INCLUÍDAS. 

UM PEQUENO GRUPO EXCLUSIVO TRANSEUROPA – APENAS 10 CABINES 

E  

3 NOITES EM BONITO NO ZAGAIA ECO RESORT 

 

 

                        DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA 

 
D E D E  

✓ 04 noites de cruzeiro em cabine dupla no MV Peralta Cruise – exclusivo Transeuropa 

 

✓ Uma oportunidade de explorar o Pantanal em um hotel flutuante 5 estrelas 

 

✓ Todas as comidas e bebidas incluídas durante o cruzeiro incluindo jantar especial de 

encerramento 

 

✓ Passeios de lancha e visita à tribo indígena 

 

✓ 03 noites no Zagaia Eco Resort em Bonito, apto duplo com café da manhã e jantar 

 

✓ Passeios à Barra do Sucuri, ao Parque das Cachoeiras e à Praia da Figueira 

 

 

MV PERALTA CRUISE 
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ZAGAIA ECO RESORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA A DIA  

 

13 de fevereiro de 2021 – Sábado 

CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL 

Apresentação nos aeroportos de suas cidades de origem para embarque com destino a 

Corumbá. Chegada, recepção e traslado ao Peralta Cruise. Embarque, almoço e jantar 

de boas-vindas incluídos. Hospedagem a bordo. 

 

14 de fevereiro de 2021 – Domingo 

MV PERALTA CRUISE, PANTANAL 

Café da manhã a bordo. Pela manhã passeio incluído de lancha para avistarmos 

algumas das inúmeras espécies desta região, lindas paisagens e a riqueza natural. 

Almoço incluído a bordo. À tarde possibilidade de banho nas águas cristalinas do rio 

Paraguai Mirim. Jantar incluído a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

 

15 de fevereiro de 2021 – Segunda-feira 

MV PERALTA CRUISE, PANTANAL 

Café da manhã a bordo. Pela manhã passeio fluvial incluído para visitarmos a 

Serra do Amolar.                                                                                                        

Uma das mais belas paisagens pantaneiras é a Serra do Amolar: formação rochosa 

localizada na fronteira do Brasil com a Bolívia, entre Cáceres (MT) e Corumbá (MS). É 

a maior em altitude e extensão (80 km). No entorno da Serra do Amolar estão, no 

Brasil, o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e três Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural – RPPNs. Na Bolívia, existem o Parque Nacional de Otuquis e a 

Área Natural de Manejo Integrado San Matías. A Serra, considerada como uma área 

prioritária para conservação, faz parte do Maciço do Amolar que inclui também a Ilha 

Ínsua e as morrarias Novos Dourados, Santa Tereza, Castelo e outras. O Maciço 

regula a umidade local, beneficiando a vida de suas florestas que servem de abrigo 
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para animais que fogem das águas durante a cheia pantaneira. Almoço incluído a 

bordo. À tarde, passeio incluído para visitarmos as inscrições rupestres.              

Arte Rupestre é a denominação para os desenhos e inscrições realizadas pelos 

homens da Era Pré-Histórica. De um modo geral essas gravuras estão localizadas em 

paredes, tetos e outras superfícies rochosas. À noite jantar incluído a bordo. 

Hospedagem a bordo. 

16 de fevereiro de 2021 – Terça-feira 

MV PERALTA CRUISE, PANTANAL 

Café da manhã a bordo. Pela manhã passeio incluído para visitarmos uma tribo 

indígena. Almoço incluído a bordo. À tarde passeio incluído de lancha. Jantar 

incluído especial de encerramento. Hospedagem a bordo. 

 

17 de fevereiro de 2021 – Quarta-feira 

MV PERALTA CRUISE, PANTANAL - CORUMBÁ – BONITO, MATO GROSSO DO 

SUL 

Café da manhã a bordo. Check out e desembarque. Traslado em Onibus Privativo com  

com destino a Bonito. Chegada, recepção no  hotel. Jantar incluído. Hospedagem em 

Bonito. 

 

18 de fevereiro de 2021 – Quinta-feira 

BONITO, MATO GROSSO DO SUL 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para passeio incluído para visitarmos a 

Barra do Sucuri. O passeio é feito no mesmo Rio Sucuri. Teremos uma pequena 

caminhada de 400m até o local onde embarcaremos em um barco a remo, que subirá 

o rio por 1300m, onde poderemos apreciar as águas mais cristalinas da região. Na volta 

teremos a oportunidade de subirmos em uma plataforma flutuante e para os que 

desejarem, poderão se banhar nestas águas cristalinas. Estão disponibilizados 

banheiros na região. Seguiremos depois para o Parque das Cachoeiras, passeio 

incluído. Almoço incluído.  Neste passeio teremos uma caminhada por uma trilha 

ecológica na mata ciliar do Rio Mimoso, onde poderemos observar os encantos da fauna 

e da flora locais. (caminhada de 1.700m) Durante este percurso, para os que 

desejarem, será possível banhos de cachoeiras. São 7 belíssimas cachoeiras formadas 

por tufas calcárias, cada uma com sua beleza e encanto, além de pequenas cavernas, 

piscinas naturais e carretilha.Ao final do passeio, retorno ao hotel. Jantar incluído. 

Hospedagem em Bonito. 

 

19 de fevereiro de 2021 – Sexta-feira 

BONITO, MATO GROSSO DO SUL 

Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído para visitarmos a 

Praia da Figueira. Uma imensa árvore que originou o nome da bela paisagem chamada 

“Praia da Figueira”, uma lagoa de águas cristalinas de 60.000m2 onde, quem desejar, 

poderá nadar, mergulhar e praticar outras atividades aquáticas como caiaque, tirolesa, 
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pedalinho,etc. Cercada de muito verde e ótima infraestrutura de bares, restaurantes e 

lanchonetes, quadras esportivas e espreguiçadeiras. Após o passeio retorno ao hotel. 

Jantar incluído. Hospedagem em Bonito. 

 

20 de fevereiro de 2021 – Sábado 

BONITO, MATO GROSSO DO SUL 

Café da manhã no hotel. Check out e traslado para o aeroporto de Bonito para 

embarque com destino a sua cidade de origem. 

 

 

VALOR DA PARTE TERRESTRE 

Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: R$ 15.690,00 

 

Entrada de R$ 4.190,00  

10 parcelas mensais: R$ 1.150,00 

 

SUPLEMENTOS  

Suplemento viajando individual: R$ 12.700,00 

 

 

 

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 Saída do Rio de Janeiro 

AZUL 4357 13/02 Rio de janeiro/Campinas 06:15 07:30 

AZUL 5450 13/02 Campinas/Corumbá 08:15 09:20 

AZUL 5450 20/02 Bonito/Campinas 11:15      13:55 

AZUL 4868 20/02 Campinas/Rio de Janeiro 19:15      20:20 

 

   Saída de São Paulo 

AZUL 5450 13/02 Campinas/Corumbá      08:15 09:20 

AZUL 5450 20/02 Bonito/Campinas 11:15 13:55 

 

 

 

Cia Aérea: AZUL 

Taxa de Emissão: R$ 150,00 

Consulte o valor da tarifa aérea 

com seu vendedor 
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O PROGRAMA INCLUI 

• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o 

passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade) 

• 03 noites no Zagaia Eco Resort em Bonito, com café da manhã e jantar incluídos em 

apartamento duplo (2 pessoas por apartamento) 

• 04 noites de cruzeiro em cabine dupla no MV Peralta Cruise, com todas as refeições 

e bebidas incluídas (água, refrigerante, suco, cerveja nacional, vinho e cachaça 

nacional) 

• Passeios e refeições conforme descritos no programa  

• Kit de viagem Transeuropa; 

• Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem (mínimo de 15 passageiros). 

 

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS 

• Refeições e bebidas fora do cruzeiro exceto as que estão especificadas 

• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que 

necessária; 

• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas 

etc.; 

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, 

doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.; 

• Taxas e impostos hoteleiros locais; 

• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem; 

• Qualquer item não mencionado como incluso. 

 

 

 

HOTÉIS PREVISTOS sujeitos à alteração por similares da mesma categoria 

 

 

 

 

 

 

 

Bonito Zagaia Eco Resort 
Rodovia Três Morrros Km 0, Bonito, CEP 
79290000, Brasil 
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DESCRIÇÃO DO NAVIO - MV PERALTA CRUISE 

• Ano de construção: 1989 / Remodelado 2017 

• Capacidade máxima de passageiros: 20 pessoas 

• Número de cabines: 10 cabines 

• Bandeira / Nacionalidade: Brasil 

• Voltagem local: 110v / 220v 

• Largura do barco: 7,8m 

• Comprimento do barco: 35,04m 

• Peso do barco: 270 Toneladas 

• Número de tripulantes: 16 

• idiomas falados a bordo: português, inglês e 

espanhol 
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Cabines 

Todas as cabines com janelões de vidro panorâmicas 

Gastronomia 

Gastronomia Pantaneira  

Estar a bordo do Peralta Cruise é também uma experiência gastronômica 

extraordinária. Explorando o melhor dos sabores do Mato Grosso do Sul temos um 
cardápio exclusivo assinado pelo participante do programa Master Chef Profissionais 

2018, chef Daniel Barbosa, que explora os ingredientes locais em uma cozinha moderna 

e autêntica. 

Extraindo o melhor dos ingredientes locais, abordamos a culinária pantaneira de forma 

moderna e única, mantendo o toque tradicional em receitas como o Pintado no Urucum 
e o Pacu Grelhado. As inovações e toques especiais trazem peculiaridade aos sabores 

do nosso Pantanal, tornando cada prato único e surpreendente. Resgatamos a essência 

pantaneira para fazer a sua viagem em nosso barco ainda mais inesquecível. 

               

 

O que levar? 

 

Calças leves, como jeans, moletom. Camisetas de manga longa, camiseta regata, 

shorts, roupas íntimas, roupas de banho, chinelos, tênis para caminhada, corta-
vento/capa de chuva, chapéu, lanterna, protetor solar, repelente, binóculos, câmera e 

baterias extras. Roupas de frio são recomendadas de junho a outubro. As botas para 
trekking ou os tênis com materiais resistentes são indicados. Para melhorar a 

experiência, não esqueça de levar pares reservas de meias de algodão para o caso de 

as suas molharem ou sujarem logo no primeiro dia de expedições. Uma sandália 
confortável também é uma boa ideia para relaxar no barco depois de um dia intenso 

de atividades. 

 

 

TEMPERATURA 

Pantanal Mín: 23°C e Máx: 32°C 

Bonito Mín: 22°C e Máx: 31°C 
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FORMA DE PAGAMENTO: 

Parte Terrestre 

Entrada de R$ 4.190,00 e o saldo em 10 parcelas mensais de R$ 1.150,00 sem juros nos cartões 

VISA/MASTER (sujeito à aprovação). 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Documento de identidade RG ou CNH. 

Recomendamos a vacina de febre amarela embora não seja exigida para este roteiro. 

 

SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM 

Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório 

que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o 

seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra 

do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.  

  

IMPORTANTE  

Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea 

e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os 

valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de 

utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa 

de milhagem. 

 

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS /BAGAGENS  

A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 20kg por passageiro, 

independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de 

bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter 

de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas.  

 

ACOMODAÇÕES 

Não há possibilidade de cabines triplas neste roteiro. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa 

vontade. 

• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte 

com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades. 

• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria 

similar por motivo de força maior. 

• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio. 

• Não serão efetuadas reservas sem pagamento. 

 

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE TODOS OS PROTOCOLOS DE 

SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA ASSIM COMO PELA 

OMS. 


