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BONITO

GUIA COMPLETO
Os melhores passeios, restaurantes,
hotéis, dicas de roteiros e muito mais

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e após a viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem como você
quiser. Você define o hotel, passeios,
transporte individual ou em grupo,
guia e todos os detalhes.
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O QUE
FAZEMOS
POR
VOCÊ

HOTÉIS
SELECIONADOS

Escolhemos as melhores hospedagens
de cada categoria. Todas as opções têm
ótimo custo/benefício e são sempre
monitoradas pela CVC.

PASSEIOS

Nossos especialistas descobrem os
passeios mais incríveis dos destinos, e
você curte tudo com muito conforto.

UMA VIAGEM
COMPLETA

Você encontra tudo o que deseja para
sua viagem na CVC, como aluguel de
carro, seguro-viagem e muito mais.

CARTÃO CVC

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
CVC 24h: 3003 2977

CVC

A maior agência de turismo da América Latina
ESTÂNCIA MIMOSA
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7
14
15
16
18
20
21
25
FOTOS : VISIT BONITO

PASSEIOS
PARA TURBINAR
SUA VIAGEM
DICAS DE
ROTEIROS
ATRAÇÕES
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DA FOME...
RESTAURANTES

BALNEÁRIO NASCENTE AZUL

COMPRAS
ARTESANATO
LOCAL
HOTÉIS
A SELEÇÃO
DA CVC
BONITO
COMBINA COM...
PACU NA BRASA DO RESTAURANTE JUANITA

3

S
U
M
Á
R
I
O

VOCÊ VAI PRECISAR apenas
do RG e/ou da Carteira
Nacional de Habilitação para
embarcar em voos ou ônibus
rumo a Bonito e para fazer
check-in nos hotéis. Menores
de idade devem viajar com RG
ou certidão de nascimento.

PREPARE
SUA
VIAGEM

PASSEIO FLUVIAL EM BONITO

OLHE O RELÓGIO
Bonito tem uma hora a
menos que Brasília.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem em Bonito
é 110 volts.

OS TERMÔMETROS MARCAM
máximas em torno de 35 oC no verão.
Mesmo no inverno, não faz tanto frio,
com a média mínima de 15 oC em julho.
É nos meses mais frios que a água dos
rios fica mais cristalina. Você ainda
pode aproveitar, em julho, o Festival de
Inverno: um evento de quatro dias, com
shows de música, festas temáticas,
peças de teatro, exposições de artes
plásticas, mostras de fotografia,
sessões de cinema e palestras.

VOU DE AVIÃO O Aeroporto
Regional de Bonito fica
a 14 km do Centro, mas
recebe poucos voos. Há
mais opções no Aeroporto
Internacional de Campo
Grande, que fica a 300 km.
Tempo de voo desde...
• Brasília: 45 min
• São Paulo: 1h50
• Belo Horizonte: 2h

VOU DE CARRO Você pode alugar um carro na CVC para explorar Bonito e as
atrações mais distantes da cidade. A maioria está situada na zona rural, com ótima
sinalização para chegar aos pontos turísticos. Neste caso, é preciso apresentar
Carteira Nacional de Habilitação válida.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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LOCALIZE-SE

Bonito é cercado de natureza, e a maior
parte das atrações está espalhada ao
seu redor. Veja as principais distâncias a
partir do Centro da cidade

BOCA DA ONÇA
NASCENTE AZUL
ESTÂNCIA
MIMOSA

CAMPO GRANDE

CENTRO

GRUTAS DE SÃO MIGUEL
GRUTA DO LAGO AZUL

ABISMO ANHUMAS
BARRA DO RIO SUCURI

GRUTA DE
SÃO MATEUS
AQUÁRIO NATURAL

RIO DA PRATA
BURACO DAS ARARAS

DO CENTRO PARA:
Aquário Natural
Barra do Rio Sucuri
Grutas de São Miguel
Gruta de São Mateus
Gruta do Lago Azul
Abismo Anhumas
Estância Mimosa
Nascente Azul
Rio da Prata
Buraco das Araras
Boca da Onça
Aeroporto de
Campo Grande

9 km
17 km
18 km
21 km
22 km
23 km
25 km
33 km
50 km
58 km
62 km
300 km
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PASSEIOS
MARCO ZERO PARA
AS DISTÂNCIAS
AEROPORTO DE
CAMPO GRANDE

BONITO

POR NATUREZA

Rios de águas cristalinas, grutas encantadoras, fauna rica e flora preservada
fazem de Bonito, no Mato Grosso do Sul, um dos principais destinos de
ecoturismo sustentável do Brasil. É uma delícia nadar e flutuar nos rios
transparentes para ver peixes multicoloridos e plantas aquáticas. Quando
você vivencia tantas experiências incríveis junto à natureza, fica fácil
entender o nome do município. Por lá, você também tem a oportunidade
de caminhar pelas matas com vegetação exuberante, cachoeiras e grutas,
além de explorar o Cerrado e esticar até o vizinho Pantanal.
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RECANTO ECOLÓGICO RIO DA PRATA
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Praticar flutuação no terceiro
rio mais cristalino do mundo
é realmente uma experiência
incrível. Antes da atividade,
você caminha 150 m por
uma trilha até o deque do
Rio Formoso, onde recebe
um treinamento com os
equipamentos da atividade.
Depois pega um barco
e navega pelo Rio Sucuri, até
chegar a outro deque, onde
inicia a flutuação. Então avista
peixes, animais silvestres
e muita vegetação. Após a
atividade, pode nadar próximo
aos deques. O passeio não é
permitido para menores de
5 anos. Inclui: equipamentos
para flutuação (snorkel,
máscara e roupa de neoprene)
e guia. Duração: 2h30. A partir
de R$ 213 por pessoa.

FLUTUAÇÃO NA BARRA DO RIO SUCURI

PASSEIOS PARA
TURBINAR SUA
VIAGEM

Os passeios da CVC
proporcionam experiências
incríveis em belas atrações junto
à natureza, sempre com conforto,
segurança e assistência da nossa
equipe. Você pode incluir ou não
transporte aos passeios.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PASSEIO DE BOTE PELO
RIO FORMOSO

Você curte a natureza e se diverte ao
longo do passeio de bote de borracha,
que passa por três corredeiras e uma
cachoeira, saindo do Eco Park Porto
da Ilha, que fica a 12 km do Centro.
Durante a navegação de 6 km, você
admira a exuberante vegetação às
margens do Rio Formoso e, com sorte,
avista animais como macacos, aves e
sucuris. Antes ou depois da atividade,
você pode aproveitar a piscina natural
à beira de uma cachoeira, além do
restaurante e do bar disponíveis no
local. É preciso levar traje de banho,
toalha e troca de roupa. Passeio
não permitido para gestantes ou
menores de 5 anos. Inclui: guia e
colete salva-vidas. Duração: 2h.
A partir de R$ 147 por pessoa.

FOTO: FLÁVIO ANDRÉ - MTUR

FLUTUAÇÃO
NA BARRA
DO RIO SUCURI

PASSEIO DE BOTE PELO RIO FORMOSO
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PASSEIOS

PASSEIOS
PERSONALIZADOS

BALNEÁRIO DO SOL

Na CVC, você escolhe como
deseja passear. Pode, por exemplo,
incluir transporte em grupo ou
privativo no seu passeio ou chegar
às atrações com carro alugado.
Os preços aqui publicados podem
ser alterados sem aviso prévio.

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: FLÁVIO ANDRÉ - MTUR

Seu tempo é livre no balneário à margem
do Rio Formoso, a 13 km de Bonito. Você
pode nadar, tomar banho de cachoeira,
deslizar na tirolesa, jogar vôlei e futebol,
relaxar no redário, utilizar a piscina infantil,
degustar um almoço opcional e alugar
equipamentos de lazer. Inclui: ingresso.
Duração: livre. A partir de R$ 86 por pessoa.

INTERIOR DA GRUTA DE SÃO MIGUEL

GRUTAS DE SÃO MIGUEL

Você descobre muitas curiosidades
sobre o universo cavernícola ao
observar curiosas formações
rochosas, como estalactites,
estalagmites e coraloides (com
formato que lembram corais
marinhos). Antes da visita, você
curte as araras que visitam o jardim
da propriedade, a 18 km do Centro.
O passeio deve ser feito de tênis
ou papete e não é permitido para
crianças com menos de 5 anos,
gestantes e pessoas com dificuldade
de locomoção. Inclui: guia. Duração:
1h10. A partir de R$ 92 por pessoa.

PEIXES AVISTADOS DURANTE FLUTUAÇÃO

AQUÁRIO NATURAL

O nome do local faz todo o sentido,
pois você tem a real sensação de
estar dentro de um aquário durante
a flutuação ao longo de 900 m,
observando peixes ornamentais e
vegetação aquática na nascente do
Rio Baía Bonita, a 9 km de Bonito. A
diversão continua nas piscinas naturais,
cachoeiras e carretilha (espécie de tirolesa).
É preciso levar traje de banho, toalha e
troca de roupa. Inclui: equipamentos para
flutuação (snorkel, máscara e roupa de
neoprene) e guia. Duração: 2h30. A partir
de R$ 306 por pessoa.

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular, com
outras pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe qualificada, pronta para te
ajudar. A partir de R$ 228 por pessoa.
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PASSEIOS

GRUTA DO LAGO AZUL

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: VISIT BONITO

GRUTA DO LAGO AZUL

Todo mundo fica encantado com
o famoso Lago Azul da gruta, com
coloração provocada pela incidência
dos raios solares. A tonalidade do
azul depende do horário do passeio
(quanto mais cedo, melhor) e da
época do ano (a cor é mais intensa
de dezembro a março). É proibido
nadar no lago, para preservar as
condições naturais. Para chegar lá,
você caminha 300 m e desce 294
degraus. Vale muito a pena. A gruta
fica a 22 km de Bonito. O passeio
deve ser feito de tênis ou papete
e não é permitido para crianças
com menos de 5 anos, gestantes
e pessoas com dificuldade de
locomoção. Esta atração estava
fechada provisoriamente até o
fechamento desta edição. Consulte
a CVC para saber se já está aberta.
Inclui: guia. Duração: 1h30. A partir de
R$ 92 por pessoa.

PRAIA DA FIGUEIRA

PRAIA DA FIGUEIRA

As horas passam de um jeito muito gostoso nesta grande lagoa de águas
cristalinas, cercada de muito verde. Você mergulha e pratica atividades aquáticas,
como caiaque, tirolesa, biribol e pedalinho. E ainda pode jogar vôlei de areia
e frescobol. Ou mesmo só curtir um momento relax nas espreguiçadeiras ou
no gostoso redário à sombra da imponente figueira que dá nome à praia. A
infraestrutura é completa, com restaurante e playground. Inclui: transporte de ida e
volta ao hotel e ingresso. Duração: livre. A partir de R$ 104 por pessoa.
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PASSEIOS

FOTO: VISIT BONITO

PAISAGEM NA ESTÂNCIA MIMOSA

ESTÂNCIA MIMOSA

FOTO: SHUTTERSTOCK

É uma delícia passar o dia nesta linda fazenda situada a 25 km de Bonito. A
caminhada de 3h30 por uma trilha em mata ciliar, à margem do Rio Formoso,
tem várias paradas para tomar banho nas piscinas naturais de belas cachoeiras.
Ao longo do percurso, você observa aves raras e plantas típicas do Cerrado. Vale a
pena incluir um delicioso almoço caseiro opcional, com doce de leite na sobremesa.
Antes ou depois da trilha, você ainda pode fazer uma cavalgada opcional e visitar a
horta orgânica. É preciso levar traje de banho, toalha, troca de roupa e papete ou tênis.
A atividade não é permitida para menores de 5 anos. Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel, guia e lanche. Duração: 4 horas. A partir de R$ 214 por pessoa.

TAMANDUÁ AVISTADO NA FAZENDA SAN FRANCISCO

PANTANAL – FAZENDA SAN FRANCISCO

Você tem uma autêntica experiência pantaneira nesta fazenda a 162 km de
Bonito, incluindo um delicioso almoço típico da região. O safári fotográfico
em veículo aberto leva você para avistar a paisagem da região, que pode
incluir animais como ariranhas, tuiuiús e jacarés. O passeio de chalana inclui a
pescaria de piranhas. Na volta da navegação, você é recebido com um lanche. A
fazenda também tem piscina e redário. Além do passeio, é possível adquirir, pelo
menos, uma diária para dormir na fazenda e fazer também outras atividades, como
cavalgada, canoagem, caminhada e focagem noturna, na qual pode ter a sorte de
observar animais de hábitos noturnos, como cervos, lobos, onças e tamanduás.
Inclui: safári, passeio de chalana, almoço e lanche. Duração: dia inteiro.
A partir de R$ 270 por pessoa.
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PASSEIOS

FLUTUAÇÃO NA NASCENTE AZUL

NASCENTE AZUL

FOTO: SHUTTERSTOCK

A nascente do Rio Bonito, ou Nascente Azul, revela incríveis peixes e plantas
aquáticas, como se você estivesse num aquário. Enquanto espera a sua vez
de flutuar, você aproveita o Lago da Capela, onde pode mergulhar, tomar
banho de cascata e usufruir da prainha, com serviço de bar e restaurante. A nascente
fica a 33 km de Bonito. É preciso levar traje de banho, toalha e troca de roupa. Passeio
com acessibilidade para cadeirantes. Não é permitido para menores de 4 anos. Inclui:
equipamentos para flutuação (snorkel, máscara e roupa de neoprene) e guia. Duração: 50 min
(30min de flutuação + tempo livre no Lago da Capela). A partir de R$ 216 por pessoa.

BURACO DAS ARARAS

BURACO DAS ARARAS

Esta surpreendente cratera de 124 m de profundidade abriga vários ninhos de
araras-vermelhas. É incrível observar as aves voando de um lado para o outro no
seu habitat e conhecer suas curiosidades. Para chegar lá, você percorre uma trilha
de 900 m em meio ao Cerrado. A atração fica a 58 km de Bonito. A visita deve ser
realizada de tênis ou papete. Local com acessibilidade para cadeirantes. Inclui: guia.
Duração: 1h30. A partir de R$ 90 por pessoa.
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PASSEIOS

CABANAS
ARVORISMO

Que tal desbravar a
natureza de Bonito
do alto? Aqui você percorre um
circuito de arvorismo a 15 m
do chão, com 18 obstáculos e
duas tirolesas – incluindo uma
aquática no Rio Formoso. Com
sorte, ainda encontra animais
pelo caminho! É tudo bastante
seguro até mesmo para crianças
com altura a partir de 1,15 m.
Inclui: transporte de ida e volta ao
hotel e ingresso. Duração: 1h.
A partir de R$ 174 por pessoa.

BOCA DA ONÇA

A grande sensação da fazenda Boca da
Onça é a cachoeira de mesmo nome, com
156 m de altura. Para chegar lá, você faz
uma trilha de 4 km, com cerca de 800
degraus, que dura entre quatro e cinco
horas. No caminho, faz paradas em outras
quedas d’água, onde toma refrescantes
banhos. Os mais aventureiros podem
praticar rapel opcional no mirante da Serra
da Bodoquena. A fazenda fica a 62 km de
Bonito. O passeio deve ser feito de tênis
ou papete e não é permitido para menores
de 7 anos. É recomendável levar roupa de
banho, toalha e troca de roupa. Inclui: guia
e almoço (sem bebidas inclusas). Duração:
4h30. A partir de R$ 356 por pessoa.
FOTO: DANIEL FRANCISCO MADRIGAL MÖLLER

FLUTUAÇÃO NO
RIO DA PRATA

FOTO: SHUTTERSTOCK

É incrível a diversidade de peixes e
plantas admirados durante a flutuação
na nascente do Rio Olho d’Água, que
desemboca no Rio da Prata e fica a
50 km de Bonito. Você tem a sensação
de estar dentro de um aquário. É preciso
levar traje de banho, toalha e troca de
roupa. A atividade não é permitida para
menores de 6 anos. Inclui: equipamentos
para flutuação (snorkel, máscara e roupa de
neoprene), guia e almoço. Duração: 4h. A
partir de R$ 355 por pessoa.

CACHOEIRA BOCA DA ONÇA

FLUTUACAO NO RIO DA PRATA

EM PASSEIOS PAR A LOCAIS ISOL ADOS, LEVE SEMPRE UM SAQUINHO PAR A
DEPOSITAR O LIXO E DEPOIS DESCARTE NO LOCAL CORRETO.
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PASSEIOS

CACHOEIRA DA SERRA DA BODOQUENA

PASSEIO ÀS CACHOEIRAS DA SERRA DA BODOQUENA

São oito lindas cachoeiras visitadas ao longo de uma trilha de 2.500 m na Mata
Atlântica, com deliciosas paradas para banho. Além das quedas-d’água do Rio
Betione, outras atrações do passeio são o balneário, a tirolesa, o bar e a quadra
de vôlei de areia. A aventura se encerra com chave de ouro em um passeio de
bote pelo rio. E ainda, antes ou após a caminhada, você degusta um delicioso
almoço. As cachoeiras ficam a 78 km de Bonito. O passeio não é indicado para
pessoas com mobilidade reduzida. Inclui: guia e almoço (sem bebidas). Duração:
dia inteiro. A partir de R$ 202.

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC
Atendimento
CVC 24h
Vantagens exclusivas para
clientes com cartão de
crédito CVC Itaú Visa
Platinum. Confira benefícios
nas págs. 21 a 24.

Equipe de guias
totalmente
preparados
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DICAS DE ROTEIROS

Os passeios destacados na sugestão abaixo estão nas páginas 7 a 12
4 DIAS (3 NOITES)

6 DIAS (5 NOITES)

1º dia: Para começar o passeio pelo
Centro de Bonito, visite a R. Coronel
Pílad Rebuá, onde ficam os melhores
restaurantes, inclusive o Centro
Gastronômico Vila Rebuá, onde você
pode almoçar. Depois, faça uma visita
ao Aquário de Bonito para ter uma
prévia das espécies de peixes da
região e do Pantanal. No jantar, você
pode ir ao restaurante Casa do João
para provar alguns desses peixes em
preparos deliciosos.

4º dia: Visite as Grutas de São Miguel pela
manhã, para conhecer impressionantes
estalagmites e estalactites, aquelas
formações que nascem do teto e do chão
das cavernas. De tarde, no Passeio de bote
pelo Rio Formoso, você se refresca na
parada para banho e ainda se diverte com
a tradicional guerra d’água entre a galera
dos botes! O jantar pode ser a interessante
pizza de carne de sol ou a de palmito,
brócolis e tomate seco da Pizzaria Venus.
5º dia: Um gostinho do Pantanal é o que
você vai ter passando um dia na Fazenda
San Francisco, com passeio de chalana
e safári fotográfico. Um delicioso almoço
está incluso no roteiro. Se, à noite, ainda
sobrarem espaço e disposição, aposte na
picanha pantaneira do restaurante Tapera.

2º dia: Escolha um dos passeios de
flutuação para ver a rica biodiversidade
das águas cristalinas de Bonito. Você
pode ir à Nascente Azul ou ao Rio da
Prata. Seu dia ficará ainda melhor se
você esticar até o Buraco das Araras.
Para repor as energias à noite, nada
como um pacu assado na brasa no
restaurante Juanita.

FOTO: SHUTTERSTOCK

6º dia: Hora de voltar para casa.

3º dia: Que tal desbravar a natureza de
Bonito em um passeio com trilhas e
cachoeiras, como na Estância Mimosa
ou Serra da Bodoquena? Na primeira,
você faz uma caminhada pela mata
à margem do Rio Formoso, com
paradas para banho. Já na segunda, a
trilha vai descortinando as cachoeiras
do Rio Betione e termina com um
passeio de bote. Curta a noite com
as cervejas artesanais e as pizzas do
Bonito Beer.

SERRA DA BODOQUENA

8 DIAS (7 NOITES)

FOTO: SHUTTERSTOCK

4º dia: Hora de voltar para casa.

6º dia: Repita a dose de flutuação para
admirar, mais uma vez, o lindo cenário
subaquático de Bonito, com uma visita ao
Aquário Natural ou à Barra do Rio Sucuri.
Para o jantar, que tal ousar com o sashimi
de piranha do restaurante Sale e Pepe?
7º dia: Aproveite a despedida para relaxar
o dia todo em um dos balneários da
cidade, como o Balneário do Sol. Para se
despedir, o Taboa Bar garante boas doses
da cachaça artesanal de Bonito, com
petiscos variados.
8º dia: Hora de voltar para casa.

MERGULHO NA NASCENTE AZUL
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ATRAÇÕES

GRUTA DE
SÃO MATEUS

Você ainda pode complementar
seu roteiro com mais mergulhos,
grutas e até rapel.

Você fica impressionado com
as estalagmites (formações
que parecem gotas no teto)
e as estalactites (formações
rochosas no solo) desta gruta.
Também curte as curiosidades
do Museu Cultural Kadiwéu,
que relata a história de Bonito
por meio de material coletado
pelos moradores. A visita deve
ser feita de tênis ou papete e
não é permitida para
crianças com menos de
5 anos, gestantes e pessoas
com dificuldade de locomoção.
Rod. Turismo, Km 2, Zona Rural.

ABISMO ANHUMAS

Você tem a sensação de estar dentro da
Terra ao descer de rapel nesta caverna
submersa, a 23 km de Bonito. São
72 m de descida vertical até o deque sobre
um lago de águas cristalinas. Ali você
pratica flutuação e admira as formações
calcárias da gruta. É recomendável levar
traje de banho, toalha e troca de roupa.
O passeio não é permitido para menores
de 12 anos, gestantes e pessoas com
dificuldade motora. Para o rapel, é
preciso ter, pelo menos, 45 kg e fazer
um treinamento no dia anterior, com
avaliação física e psicológica.
FOTO: VISIT BONITO

BALNEÁRIO
MUNICIPAL

Você se refresca nas águas
cristalinas do balneário, a 8 km
do Centro, e ainda pode avistar
peixes de cores e tamanhos
variados. Entre um mergulho e
outro, pode se divertir na área
de lazer, com duas quadras
de vôlei de areia, lanchonetes,
sorveterias e churrasqueiras.
R. Cel. Pílad Rébua, 178.
MERGULHO NO ABISMO ANHUMAS

FOTO: SHUTTERSTOCK

AQUÁRIO DE BONITO

É uma ótima ideia descobrir
várias informações sobre os
peixes que você vai observar
durante as flutuações nos
rios. São mais de 60 espécies
distribuídas em 32 tanques nesse
aquário, localizado no centro
da cidade. Às terças, quintas e
aos sábados, é curioso observar
a alimentação dos animais. É
impressionante a rapidez da
piranha, por exemplo. R. Vinte e
Quatro de Fevereiro, 2.083, Centro.
PEIXES DA REGIÃO DE BONITO
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A junção do Cerrado com a Mata
Atlântica forma uma zona natural
de transição, que presenteia Bonito
com fauna e flora riquíssimas.
Mamíferos Nas águas
ou nas matas, você pode
encontrar belos animais
da fauna brasileira.
Lontras e ariranhas
adoram se refrescar nos
rios de Bonito, enquanto
tatus, tamanduás,
queixadas e pacas ora
se escondem entre a
vegetação, ora aparecem
tranquilamente para
matar a sede. Nas copas
das árvores, macacos de
vários tipos estão sempre
à vista. Uma boa dose de
sorte é necessária para
conseguir avistar alguns
animais mais ariscos,
como a onça-pintada,
o veado e o lobo-guará.

2

UDU-DE-COROA-AZUL

Aves Quem vai a Bonito
não pode olhar só ao redor.
É no céu ou nos galhos altos
que se encontram algumas
das espécies de aves mais
lindas do nosso país, como o
tucano e a arara-vermelha.
As garças serão companheiras
constantes, enquanto o
gavião-real, ameaçado de
extinção, impressiona por seu
tamanho e imponência. Já o
colorido udu-de-coroa-azul é
o pássaro símbolo de Bonito.
No chão, você também pode
encontrar a maior ave do
continente americano: a ema.
Várias das aves pantaneiras
são protegidas pelo Projeto
Arara Azul, sobretudo a
que dá nome à iniciativa.
O objetivo é monitorar e
preservar a população de
cada espécie, livre em seu
ambiente natural, estudando
seus comportamentos.

FOTO: SHUTTERSTOCK
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FOTO: STEPHEN TURNER

NATUREZA

ONÇA-PINTADA
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NATUREZA

JACARÉS

3

Peixes e répteis A rica biodiversidade aquática de Bonito, na maioria
das vezes, é só para ver, já que a pesca na região é proibida. Ainda
assim, a proximidade com o Pantanal permite que muitas espécies
possam compor a cozinha local, como a piraputanga, o dourado, o
curimbatá, o pintado, o urubim e a piranha. Além dos peixes, os jacarés
também são muito comuns na região – inclusive na culinária.

IPÊ-ROXO

4

Flora Fazendo uma trilha pelas matas de Bonito, você vai se deparar com
as mais coloridas e exuberantes espécies vegetais. Orquídeas de vários
tipos surgem aqui e ali, sob a sombra das copas, enquanto ipês florescem
lindamente em tons de amarelo e roxo. Aroeiras, bacuris e carandás são
algumas das árvores bastante comuns na paisagem de Bonito.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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FOTO: VISIT BONITO

NA HORA
DA FOME...

A cozinha regional de Bonito
mistura tradições pantaneiras
com os sabores do Cerrado,
incluindo peixes de água doce,
carne bovina e até opções mais
exóticas, como jacaré.
MOQUECA DE PINTADO DO RESTAURANTE JUANITA

É uma referência de gasto
médio por pessoa, sem
incluir as bebidas.

JUANITA

É especializado em pratos regionais, como
costela no bafo, jacaré na pedra e pacu
assado na brasa, com alcaparras, brócolis,
batatas, arroz e pirão. R. Nossa Senhora
da Penha, 854. $$

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 20 a R$ 35

$$ – de R$ 36 a R$ 60
$$$ – de R$ 61 a R$ 100

O CASARÃO RESTAURANTE

FOTO: SHUTTERSTOCK/IMAGEM ILUSTRATIVA

Com pratos variados e deliciosos,
funciona em bufê no almoço e à la carte
no jantar. Alguns destaques são o pacu
grelhado e a isca de jacaré, servidos à
noite. R. Cel. Pílad Rébua, 1.835. $$

TAPERA

A picanha pantaneira é o carro-chefe
do restaurante. Temperada com sal
e pimenta, é envolvida na farinha de
mandioca antes de ser colocada para
assar, formando uma casca fina e
crocante. R. Cel. Pílad Rébua, 1.961. $$

COSTELA NO BAFO COM MANDIOCA

Peixes, carnes e pratos exóticos são as
especialidades da casa, com delícias
como traíra aberta sem espinha, filé
da cauda de jacaré e petit gateau de
guavira. Com decoração charmosa, tem
uma lojinha de produtos locais. R. Cel.
Nelson Felício, 664. $$

SALE E PEPE

FOTO: SHUTTERSTOCK/IMAGEM ILUSTRATIVA

CASA DO JOÃO

Os pratos regionais e orientais
compõem o cardápio, cujo carro-chefe
é um peixe da região: o piraputanga
sem espinha, recheado com farofa de
banana e acompanhado de pirão e arroz.
Também é uma delícia o sashimi de
piranha. R. 29 de Maio, 971. $$

PACU ASSADO NA BRASA
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FOTO: VISIT BONITO

NA HORA DA FOME
ALLEGRA GELATO E CAFÉ

O típico sorvete italiano é o carro-chefe
deste alegre café, que também serve
waffles doces e salgados, sanduíches,
folhados, pães de queijo, brownies e petit
gateau, entre outras delícias. R. Pílad
Rébua, 2.070. $

PASTELARIA PASTEL BONITO

ZAPI ZEN PIZZARIA

Tem uma enorme variedade de pastéis,
sempre de massa sequinha. Alguns
sabores diferentes são os pastéis
de pintado com Catupiry, carne seca
com purê de mandioca, jacaré, pacu
e carne de sol com banana. R. Cel. Pílad
Rébua, 1.975. $

BONITO BEER

Pub famoso por suas cervejas
artesanais, oferece também pizzas, em
um espaço rústico e descontraído. R.
Cel. Pílad Rébua, 2.052. $

VÍCIO DA GULA

CENTRO GASTRONÔMICO
VILA REBUÁ

As especialidades da lanchonete são o
milk-shake de guavira, uma fruta típica da
região, o açaí na tigela, os sucos naturais de
frutas tropicais e os bombons de guavira e
de jaracatiá. R. Cel. Pílad Rébua, 1.852. $

O complexo de compras e lazer ao ar livre
reúne ótimas opções para você saciar a
vontade de diversos tipos de comida, como
árabe, petiscos, hambúrgueres, pizzas,
pratos veganos e até churrasco no estilo
argentino. R. Cel. Pílad Rébua, 1.941.
Alvorada. $ a $$$, dependendo do local

PIZZARIA VENUS

As pizzas são preparadas no forno a lenha,
com sabores tradicionais e regionais. A
pantaneira, por exemplo, leva carne de sol.
Também há opções doces e vegetarianas,
como a de brócolis, palmito e tomate seco.
R. Quinze de Novembro, 714. $

TABOA BAR

A grande sensação do bar, que serve
pratos variados e petiscos, é a cachaça
Taboa, fabricada de forma artesanal
com mel e que é base da incrível
caipirinha da casa. Enquanto toma essa
delícia, você ouve música ao vivo. R. Cel.
Pílad Rebuá, 1.834. $$

ZAPI ZEN BONITO

Você aprecia pizzas, saladas, wraps, sucos
e cervejas artesanais em um ambiente
tranquilo. R. Filinto Müller, 573. $

DELÍCIAS DO CERRADO

FOTO: JEFFERSON GOMES LIMA

Frutinha deliciosa e típica da
região, a guavira é onipresente
em Bonito, dando origem a
sobremesas, sorvetes, sucos
e cachaça. A cidade tem até
o Festival da Guavira, que
acontece todos os anos no
mês de dezembro.
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GUAVIRA

COMPRAS

UDU CERÂMICA

As características do artesanato
local são herdadas da cultura
indígena e rendem lindas
lembrancinhas. A proximidade
com o Paraguai também favorece
achados a bons preços.

No ateliê, artesãos da
cidade produzem peças
à mão, como copos,
travessas, pratos e outros
utensílios de extremo bom
gosto, sempre valorizando
a natureza local. O udu
pássaro-símbolo de Bonito,
dá nome à marca. R. Gen.
Osório, 611, Centro.

RUA CORONEL PÍLAD REBUÁ

A principal via da cidade tem muitas lojas
de suvenires, onde é possível encontrar
luminárias, bancos, porta-copos, bonecos,
tapetes, toalhas e bijuterias, tudo feito
artesanalmente com materiais como fibras,
madeira, cerâmicas, couro e tecelagem.

PONTA PORÃ E PEDRO
JUAN CABALLERO

A dupla de cidades que marca
a fronteira entre o Mato
Grosso do Sul e o Paraguai
fica a 280 km de Bonito.
A paraguaia Pedro Juan
Caballero tem bons endereços
para compras, como o mais
ajeitadinho Shopping China,
que vende de tudo (desde
vestuário até eletrônicos de
marcas conhecidas) e o mais
simples Planet Outlet, também
bastante variado.

TABOA

FOTO: FLÁVIO ANDRÉ - MTUR

A famosa marca de cachaça
artesanal de Bonito tem, além de
bar, sua própria loja. Ali você pode
comprar a bebida em diversas
versões, incluindo com guavira e
com café. Há também uma seção
de artesanato local. R. Cel. Pílad
Rébua, 1.834.

ARTESANATO TÍPICO REGIONAL
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POUSADA ARTE DA NATUREZA

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
CENTRO Com ótima infraestrutura,

FORA DO CENTRO É uma

concentra opções de lojas, bares e
restaurantes principalmente na R.
Coronel Pílad Rebuá, que é a principal,
e também nas ruas dos arredores.

ótima opção para quem deseja ficar
mais perto da natureza. A distância
de seus hotéis do Centro varia
de 1 km a 3 km.

ZAGAIA ECO RESORT
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.
Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

SIMPLES

CLH SUITES BONITO SUL Este hostel
tem quartos para até quatro pessoas,
sempre com banheiro privativo. O
destaque fica para a área de lazer, com
churrasqueira, uma piscina para adultos
e outra infantil. Fica em uma travessa da
rua principal da cidade. R. Antonio Alle,
77, Vila Recreio.

CONFORTÁVEL

POUSADA CARANDÁ Este é o único hotel
do Centro com uma ampla área verde de
mata ciliar, proporcionando contato com
a fauna e flora antes mesmo da saída
para os passeios, na área do café da
manhã. Fica a 200 m da praça central. R.
Gen. Osório, 850, Centro.

CLH SUITES BONITO CENTRO

HOTEL DA PRAÇA O moderno hotel, com
acomodações novas e decoração atual,
está localizado em frente à principal praça
de Bonito, que fica no fim da rua principal,
e oferece uma bela vista panorâmica
da cidade a partir do bar do terraço.
O bar molhado da piscina também é
um relaxante espaço para bebericar e
degustar petiscos. Há uma ótima área de
eventos, além de salão de jogos. O hotel
pode preparar pratos rápidos mediante
solicitação dos hóspedes. R. Cel. Pílad
Rébua, 2.084, Alvorada.

LUCCA HOTEL São deliciosos os jardins
com lounges e o redário, perfeitos para
descansar após um dia de aventura
em Bonito. Já a mesa de bilhar e o
playground distraem a galera a qualquer
hora. O hotel fica no Centro, a 400 m da
rua principal, e disponibiliza aluguel de
bicicletas, para você explorar a região.
Cliente com cartão CVC Itaú ganha um
mimo no apartamento. R. Santana do
Paraíso, 554, Centro.

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.
POUSADA CARANDÁ
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo do
hotel, benefícios como entrada
antecipada e saída em horário
estendido dos apartamentos,
upgrade de categoria, mimos
especiais e muito mais. Consulte
condições e disponibilidade dos
hotéis participantes.

POUSADA OLHO D’ÁGUA

POUSADA OLHO D’ÁGUA Esta pousada,
situada a 3 km do Centro, é perfeita para
quem deseja curtir o espírito ecológico
de Bonito durante toda a estadia, pois
tem uma gigantesca área com bosque,
nascente e animais como araras, tucanos,
maritacas e cotias. A mesa de pinguepongue, a sala de estar e a sala de TV
integram todos os hóspedes. Rod. BonitoTrês Morros, km 1, Vila Machado.

POUSADA CHAMAMÉ Você se sente
muito à vontade neste ambiente
aconchegante e sofisticado, que tem
piscina com cascata, sala de estar com
TV e até quiosque com churrasqueira
para reunir os amigos. Está situada
no Centro, a 800 m da rua principal.
R. Miguel Aivi, 299, Vila Recreio.

CLH SUITES BONITO CENTRO Este hotel
moderno, situado a 100 m da praça
principal, tem quartos para até três
pessoas. Depois de um dia de aventuras
nas atrações de Bonito, você ainda
relaxa na piscina do hotel. R. Luís da
Costa Leite, 2.081, Centro.

MARRUÁ HOTEL Você tem
bastante coisa para fazer neste
hotel, a 1 km do Centro, com
mesas de bilhar e pinguepongue no salão de jogos, clube infantil,
sauna, espaço zen e até churrasqueira.
Conta com suítes temáticas, como a
Pantaneira e a Águas de Bonito. Cliente
com cartão CVC Itaú ganha drinque de
boas-vindas e decoração especial no quarto.
R. Joana Sorta, 1.173, Formoso.

LUCCA HOTEL
FOTOS: DIVULGAÇÃO

MARRUÁ HOTEL
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LUXO

HORÁRIOS PADRÃO DOS HOTÉIS

WETIGA HOTEL Este hotel está situado
em plena rua principal da cidade,
no Centro, portanto perto de tudo:
restaurantes, bares, lojas e serviços. Para
relaxar, você aproveita a piscina aquecida
com bar molhado, a sauna, o espaço zen,
a sala de TV e a hidromassagem. O salão
de jogos é outro diferencial. R. Cel. Pílad
Rébua, 679, Formoso.

Entrada (check-in): 14h
Saída (check-out): 12h
Clientes CVC têm a vantagem
de entrar mais cedo ou sair mais
tarde em alguns hotéis.

POUSADA ARTE DA NATUREZA
Localizada a
750 m do Centro, tem área de
lazer com brinquedoteca e
playground para as crianças, três piscinas
externas e uma coberta, bar molhado,
cinco hidromassagens externas e três
cachoeiras artificiais. Os apartamentos
da categoria Superior contam com
piscina privativa na sacada. R. Santana
do Paraíso, 1.027, Centro.

WETIGA HOTEL

ZAGAIA ECO RESORT É incrível a
estrutura de lazer deste resort, a
3 km do Centro, que tem ampla
área verde, duas piscinas, minigolfe, clube
infantil, duas quadras de tênis, campo de
futebol, quadra de areia para vôlei, trilha para
caminhada, lago para pesca, playground
e parque aquático infantil. A copa do
bebê, a cafeteria e a butique tornam sua
experiência ainda mais confortável. O
regime é de café da manhã ou meia pensão,
com café da manhã e jantar inclusos nas
diárias. Cliente com cartão CVC Itaú ganha
uma caipirinha de boas-vindas. Rodovia
Bonito Morros, 3, Morros.

POUSADA ARTE DA NATUREZA

ZAGAIA ECO RESORT

Café da manhã incluído
All Inclusive
Restaurante
Bar
Academia
Piscina
Sauna
Spa
Ar-condicionado no apartamento
Frigobar no apartamento
Cofre no apartamento
Secador no apartamento
TV a cabo no apartamento
Wi-Fi gratuito
Estacionamento gratuito
Pet friendly
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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BONITO COMBINA COM...
PANTANAL
SUL

A maior planície
alagável do mundo
tem uma rica
fauna com grande
diversidade de
espécies, como
jacarés, araras-azuis e tuiuiús,
além de peixes
ideais para pesca,
como pacus,
jaús, pintados e
piranhas. Fica a
200 km de Bonito.

VISTA DO PANTANAL

PARQUE DAS NAÇÕES INDÍGENAS

CAMPO GRANDE

A arborizada capital do Mato Grosso do Sul conta com atrações como o Parque das
Nações Indígenas, o belo artesanato e a rica gastronomia. Fica a 300 km de distância.
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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CLIENTE CVC VIAJA
TRANQUILO PORQUE TEM...
• Assistência CVC 24h antes, durante e depois da viagem
• Flexibilidade total para montar a viagem do jeito que preferir
• Pagamento com parcelamento em mais vezes
• Vantagens exclusivas se tiver o cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum
• A certeza de que será tudo perfeito nas suas férias dos sonhos

CVC

FOTO: RIO SUCURI / SHUTTERSTOCK

A maior agência de turismo da América Latina
CVC 24h: 3003-2977
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RIO SUCURI

FOTO: SHUTTERSTOCK

Cartão de crédito CVC Itaú Visa Platinum: consulte condições para ¹anuidade grátis.

FOTO: SHUTTERSTOCK

O cartão CVC Itaú Visa Platinum é o único
que parcela a viagem em mais vezes, sem juros,
com benefícios exclusivos no destino.
E você pode ter direito a anuidade grátis¹.

