PANTANAL
GUIA COMPLETO

FOTO: MARCOS VERGUEIRO / SECOM-MT

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

ASSISTÊNCIA 24H

A CVC está com você antes,
durante e depois da viagem, sempre
resolvendo tudo.

C
V
C

VIAGENS
PERSONALIZADAS

Montamos a viagem do jeito que você
quiser. É você quem define hotel,
passeios, transporte individual ou em
grupo, guia e todos os detalhes.

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

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

FOTO: SHUTTERSTOCK

CARTÃO CVC

CVC 24h:
(11) 3003-9282

Pra toda viagem.
Pra vida toda.

Clientes com o cartão CVC Itaú Visa
Platinum ganham benefícios exclusivos
no destino e podem parcelar a viagem
em mais vezes e sem juros.
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NO MAPA
FOTO: ARARAS PANTANAL ECO LODGE / MARCELO ISOLA
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PREPARE
SUA
VIAGEM

VOCÊ VAI PRECISAR apenas do
RG e/ou da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) para embarcar
em um avião ou um ônibus rumo ao
Pantanal e fazer check-in nos hotéis.
Menores de idade devem viajar com
RG ou certidão de nascimento.
VACINAÇÃO
É recomendado estar vacinado
contra a febre amarela há pelo
menos 10 dias antes da viagem ao
Pantanal. O imunizante é fornecido
gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Quem tomou uma dose
após os 5 anos de idade não precisa
se vacinar novamente.

OLHE O RELÓGIO
A região do Pantanal
tem fuso horário
diferente da maior
parte do Brasil.
O horário local está
uma hora atrás do
de Brasília.

NÃO QUEIME NADA
A voltagem na maioria das cidades
do Pantanal é de 110 volts, mas
algumas localidades utilizam
220 volts como padrão. Consulte a
voltagem do seu hotel antes de viajar.

OS TERMÔMETROS
MARCAM máximas
em torno de 35º C no
verão, com muitas
chuvas de novembro
a março. O inverno
é mais seco, com
temperatura média
de 21º C, mas as
noites podem ser mais
geladas – há registros
de invernos em que
a temperatura baixou
até 0º C.

LEVE NA MALA repelente de insetos,
protetor solar, camisetas de manga
comprida (idealmente claras, para não
atrair mosquitos), calças, botas ou
tênis, além de chapéu ou boné.

ARARAS SÃO FREQUENTEMENTE AVISTADAS NO PANTANAL
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PREPARE SUA VIAGEM

VOU DE AVIÃO
Para chegar ao Pantanal,
você pode optar por
voos até Cuiabá para
o Pantanal Norte, ou
para Campo Grande,
Corumbá ou Bonito,
para o Pantanal Sul.

VOU DE CARRO
Você pode alugar um
carro com a CVC, antes
da viagem, em Campo
Grande, Cuiabá ou
Bonito para explorar o
Pantanal e as atrações
da região. Nesse caso,
é preciso apresentar
Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) válida.
PASSEIO DE BARCO NO PANTANAL JUNGLE LODGE

PANTANAL JUNGLE LODGE
FOTOS: PANTANAL JUNGLE LODGE / VALTER PATRIAL
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LOCALIZE-SE

PRINCIPAIS
CIDADES
DO PANTANAL

Com mais de 150 mil
quilômetros quadrados,
o Pantanal é uma enorme
área rica em diversidade
natural. Divide-se entre os
estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul (que
concentra a maior área).

PANTANAL NORTE
Do aeroporto de Cuiabá para...
Poconé
100 km
Barão de Melgaço 117 km
Cáceres
216 km

MATO GROSSO
CHAPADA DOS
GUIMARÃES

CUIABÁ
CÁCERES

ARREDORES NORTE
Chapada dos 67 km
Guimarães

POCONÉ
BARÃO
DE MELGAÇO

BOLÍVIA

CORUMBÁ

MATO GROSSO DO SUL
MIRANDA

CAMPO GRANDE
BODOQUENA

PARAGUAI

AQUIDAUANA
BONITO

PORTO MURTINHO

PANTANAL SUL
Do aeroporto de
Campo Grande para...
Aquidauana
136 km
Miranda
203 km
Corumbá
423 km
Porto Murtinho 441 km

ARREDORES SUL
300 km
Bonito
Bodoquena 260 km
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PANTANAL
Maior planície alagável do mundo, o Pantanal é lar de onças-pintadas,
jacarés, muitas espécies de aves e peixes, além de abrigar uma diversidade
enorme de flora. Esse paraíso natural é destino certo para os amantes do
ecoturismo. Não à toa, é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio
Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera.
A região é dividida entre Pantanal Norte – compreende as cidades
de Poconé, Cáceres e Barão de Melgaço, no Mato Grosso – e Pantanal Sul –
nas cidades de Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho,
no Mato Grosso do Sul.

PÔR DO SOL VISTO NAS PLANÍCIES PANTANEIRAS
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FOTO: SHUTTERSTOCK

A melhor época para admirar a fauna pantaneira é na seca, que vai
de maio a setembro. Outra boa opção é nos meses de outubro e novembro,
período de início das chuvas, quando os animais lutam por um espaço
onde a água ainda não chegou.

PASSEIO A CAVALO NO POUSADA ARARAS ECO LODGE

FOTO: ARARAS PANTANAL ECO LODGE / MARCELO ISOLA

FOTO: SHUTTERSTOCK

ATRAÇÕES

O cheiro de mato, o canto dos
pássaros, o som das águas…
no Pantanal, a grande atração
é a natureza. Seja na porção
Norte, seja na Sul, o que faz
brilhar o olho do viajante
são os bichos e a vegetação.
Para aproveitar de forma
sustentável toda essa riqueza
natural, as visitas às atrações são
organizadas diretamente pelos
hotéis e pousadas. Alguns já
incluem os passeios no valor das
diárias e, em outros, as atividades
são pagas à parte.

VAI PESCAR?

Para praticar pesca esportiva no
Mato Grosso e no Mato Grosso
do Sul, é preciso ter a uma
autorização ambiental estadual.
O valor do documento depende
do estado e da modalidade de
pesca: vai de R$ 22 a R$ 175.
Por lei, a pesca na maior parte da
região é permitida apenas entre
março e outubro.

CONFIRA AS PRINCIPAIS
ATRAÇÕES DA REGIÃO:

• Safári fotográfico
• Passeio de barco
• Focagem de jacarés
• Observação de pássaros
• Pesca esportiva
• Passeio a cavalo
• Trilhas e caminhadas
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PASSEIOS
FAZENDA
SAN FRANCISCO
COM ALMOÇO

SAFÁRI NO PANTANAL

O safári fotográfico parte de
Cuiabá em direção à
Transpantaneira, percorrendo 65
km pela via que cruza o Pantanal,
desbravando estradas de terra
e pontes de madeira. Durante
o trajeto há observação de
fauna e flora – é comum avistar
jacarés, veados, tuiuiús e, com
sorte, onças. O almoço é servido
em uma pousada, com acesso
liberado à piscina. No início da
tarde é feito um passeio de barco
e, depois, retorna-se pela estrada
até Cuiabá.
Inclui: transporte ida e volta desde
Cuiabá (MT) em van ou
micro-ônibus com ar-condicionado,
água mineral a bordo,
acompanhamento de guia e almoço.
Duração: 12 horas.

A fazenda na região
de Miranda (MS), que também
funciona como hotel, pode ser
aproveitada no sistema de day use,
com direito a safári fotográfico em
carro aberto, observação de fauna
e flora, visita a pastos de criação
de gado, caminhada por trilha
suspensa, passeio de chalana,
pesca artesanal de piranhas e
contemplação do pôr do sol.
Inclui: transporte ida e volta desde
Bonito (MS), ingresso e almoço.
Turistas hospedados em outras
cidades também podem aproveitar
o day use, sem o traslado.
Duração: 8 horas.

SAFÁRI FOTOGRÁFICO NO ARARAS ECO LODGE

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

FOTO: ARARAS PANTANAL ECO LODGE / MARCELO ISOLA
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NATUREZA

FOTO: MARCOS VERGUEIRO - SECOM-MT

Para você fazer uma imersão na natureza, o bioma do Pantanal
reúne uma infinidade de belezas naturais e uma rica vida selvagem.
Confira alguns destaques:

1

ONÇA-PINTADA: O ANIMAL MAIS PROCURADO NOS SAFÁRIS FOTOGRÁFICOS

FOTO: VALTER PATRIAL

Onça-pintada
A região do Pantanal é a melhor do mundo para observar onças-pintadas.
Maior felino das Américas (pode chegar a pesar 130 kg), o majestoso
animal é a atração mais desejada dos safáris fotográficos realizados nas
fazendas da região.

2

OS TUIUIÚS SÃO A AVE-SÍMBOLO DO PANTANAL

Aves
No céu, à beira dos rios ou em galhos altos, você vai avistar algumas das
aves mais lindas do nosso país. São diversas espécies que habitam a região,
como araras, tucanos, papagaios e tuiuiús – a ave-símbolo do Pantanal.
Várias das aves pantaneiras são protegidas pelo Projeto Arara Azul, que
monitora e preserva a população de cada espécie em seu ambiente natural
(sobretudo a que dá nome à iniciativa).
10

NATUREZA

3

Peixes e répteis
A rica biodiversidade do
Pantanal também está
nas águas. Entre os peixes
pantaneiros, destacam-se
a piraputanga, o dourado,
o curimbatá, o pintado e a
piranha. Além dos peixes,
os jacarés também são
muito comuns na região –
nos passeios de focagem
noturna, avistam-se jacarés
podem ser avistados
bem de pertinho.
PIRANHAS SÃO UM DOS PEIXES ENCONTRADOS NOS RIOS DA REGIÃO

DÁ PARA VER JACARÉS DE PERTINHO, INCLUSIVE EM PASSEIOS NOTURNOS

TRANSPORTE COM ASSISTÊNCIA NA CHEGADA E NA PARTIDA

O seu transporte entre aeroporto e hotel, ida e volta, pode ser privativo ou regular,
ou seja, com outras pessoas. Nos dois casos, você conta com uma equipe
qualificada e pronta para ajudar. A partir de R$ 800 por pessoa (Pantanal Norte)
e R$ 2.411 para duas pessoas (Pantanal Sul).

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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POUSADA ARARAS ECO LODGE

E TEM MAIS PARA
OS CLIENTES CVC

PRAIA DE JURERÊ

DESCONTOS
Atendimento
CVC 24h

Equipe de guias
totalmente
preparados

Confira os benefícios
nas págs. 17 a 21

Vantagens exclusivas para clientes com cartão de crédito
CVC Itaú Visa Platinum.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SABORES

A gastronomia pantaneira consiste principalmente em deliciosos peixes
dos rios da região, servidos com farinha de mandioca, abóbora, pirão
e banana. A culinária típica é um reﬂexo da riqueza cultural local, que
tem inﬂuências dos indígenas, dos bandeirantes paulistas e dos negros
trazidos como escravizados.

PRATO À BASE DE PEIXE E FARINHA

FOTO: SHUTTERSTOCK

NA HORA
DA FOME...

PANTANAL NORTE
TRADIÇÃO
RESTAURANTE
E PIZZARIA

A cozinha pantaneira tem como
destaque os peixes de água doce,
mas também contempla carne
bovina e até opções mais exóticas,
como jacaré.

Além de variedade em opções
de comida brasileira, serve também
pizzas. Funciona apenas no jantar e
tem espaço kids. Praça Bem Rondon, 140,
Poconé (MT). $$

Referência de gasto médio
por pessoa, sem incluir
as bebidas.

RESTAURANTE E
LANCHONETE VERSÃO
BRASILEIRA

Tem opções de pratos executivos e
também self-service para saborear pratos
variados da culinária brasileira no almoço.
À noite, serve espetinhos. Abre de quinta a
terça-feira. Praça da Matriz, Poconé (MT). $

FAIXA DE PREÇOS

$ – de R$ 61 a R$ 70

$$ – de R$ 71 a R$ 90
$$$ – de R$ 91 a R$ 110
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PANTANAL SUL
RANCHO DO PESCADOR

Opções de pratos e salgados da cozinha
brasileira, incluindo peixes regionais. Fica
na entrada da cidade de Aquidauana.
Rodovia BR 262 Km 487, Trevo de
Aquidauana, Aquidauana (MS). $$

AMARELINHO

Pratos típicos e porções, com destaque
para peixes da região, como pintado,
pacu e tilápia – servidos à la carte ou em
sistema de rodízio. Praça das Nações, 198,
Anastácio (MS). $$$

COSTELA COM MANDIOCA

CASARÃO
PANTANEIRO

O LAÇADOR

Da carne-seca à costela com
mandioca, a especialidade
da casa é comida brasileira e regional.
Petiscos e chope também fazem
sucesso. Tem espaço kids com
brinquedos. Abre apenas no jantar.
R. da Matriz, 309, Poconé (MT). $$$

Churrascaria com serviço de bufê e
rodízio de carnes. Av. Integração, 601,
Anastácio (MS). $$$

LA GARCIA

O cardápio foca em sabores regionais.
Entre os pratos mais pedidos estão filé
de pintado, pacu e pintado ao urucum,
além de porções. Conta com música ao
vivo em alguns dias da semana. R. Luiz
Miranda Horta, 490, distrito de Piraputanga,
Aquidauana (MS). $$$

ESPAÇO DO TURISTA

Serve comida regional, com destaque
para os peixes. Tem um espaço para
compras de artesanato local. R. dos
Trabalhadores, s/n, Poconé (MT). $$$

PEIXE ASSADO É UMA DAS IGUARIAS MAIS SABOREADAS NO PANTANAL
FOTOS: SHUTTERSTOCK
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COMPRAS

O artesanato local reflete a herança da cultura indígena.
As boas pedidas são cestos, pulseiras, colares e objetos de decoração.
CASA DO ARTESÃO

ESPAÇO DO TURISTA

Que tal valorizar a cultura autêntica
do Pantanal Sul? Aqui, artistas locais
produzem e comercializam seus
trabalhos – e, às vezes, o visitante pode
acompanhar ao vivo o processo de criação.
R. Dom Aquino, 405, Centro, Corumbá (MS).

Na entrada de Poconé, esse espaço
familiar é parada para compra
de artesanato e de produtos
regionais. Também serve refeições.
R. dos Trabalhadores, s/n,
Poconé (MT).

CESTOS DE DIFERENTES TAMANHOS E FORMATOS SÃO ENCONTRADOS NA REGIÃO
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FOTO: SHUTTERSTOCK

EVENTOS
CAVALHADA DE POCONÉ

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PESCA ESPORTIVA
DE CÁCERES

JUNHO
De origem portuguesa, a Cavalhada
acontece desde o século 18 no Mato
Grosso. Poconé sedia a celebração
em que cavaleiros e cavalos
ornamentados competem ao som
do repique de uma caixa, encenando
batalhas entre cristãos e mouros na
Idade Média. A Cavalhada é realizada
sempre em um domingo de junho
e inclui ainda baile, espetáculo
pirotécnico e shows populares.

AGOSTO
Maior evento de pesca esportiva do
mundo, reconhecido pelo Guinness
Book, reúne milhares de competidores
divididos em categorias como canoa
a remo, embarcada motorizada,
juvenil, infantil, sênior e pessoas com
deficiência. Além das competições,
o festival tem programação
de shows na cidade.
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FOTO: SHUTTERSTOCK

HOTÉIS

Escolha a região com a sua cara para se hospedar
PANTANAL NORTE

Focados em ecoturismo, os
hotéis do Pantanal geralmente
estão em áreas afastadas, sem
centros urbanos próximos.
Alguns têm energia apenas de
geradores – que podem ser
desligados em determinados
momentos do dia. Antes de viajar,
vale consultar se o seu hotel
aceita pagamentos em cartão
ou somente em dinheiro para
as despesas locais.

Região do Pantanal que fica no estado do
Mato Grosso, tem como principais destinos
as cidades de Cáceres, Poconé e Barão de
Melgaço. A maioria das pousadas da região
fica na Estrada Parque Transpantaneira.

PANTANAL SUL

A maior parte do Pantanal está no Mato
Grosso do Sul. As principais cidades que
recebem turistas são Aquidauana, Miranda,
Corumbá e Porto Murtinho.

POUSADA PIUVAL

FOTO: POUSADA PIUVAL/WEVERSON ROCIO
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HOTÉIS

Uma seleção dos melhores hotéis de cada categoria, monitorados
constantemente pela CVC, para garantir um alto padrão de qualidade.

PANTANAL SUL
CONFORTÁVEL

POUSADA PEQUI
Uma autêntica fazenda pantaneira, com
hospedagem em regime de pensão
completa. Inclui dois passeios por dia,
como lida de gado, safári fotográfico e tour
fluvial. Tem redário. Rodovia MS 171, km 40,
Aquidauana (MS).

FOTO: POUSADA PEQUI / ALEXIS PRAPPAS

Café da manhã incluso
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
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade

QUARTO DA POUSADA PEQUI

POUSADA AGUAPÉ
A 195 km de Campo Grande, na zona rural
de Aquidauana, aceita crianças a partir de
6 anos. Todas as refeições (sem bebidas)
estão inclusas, assim como dois passeios
por dia, à escolha dos hóspedes (focagem
noturna, pesca esportiva de piranhas e
passeio a cavalo estão entre as opções).
Fazenda São José, Rod. MS 171, km 54,
Aquidauana (MS) – os últimos 50 km de
acesso são em estrada de terra.

FAZENDA SAN FRANCISCO
Focado na conservação ambiental, já
abrigou diferentes projetos de pesquisa
científica – com araras-azuis, jaguatiricas
e onças-pintadas, entre outros animais.
Há passeios como safári fotográfico,
tour de chalana (embarcação típica)
e cavalgada já inclusos nas diárias,
além de day use para não hóspedes.
Rodovia BR-262, km 583, Miranda (MS).

LONTRA PANTANAL HOTEL
Às margens do rio Miranda, tem quartos
que acomodam até sete pessoas, além de
salão de jogos e churrasqueiras. O regime
de alimentação é de pensão completa.
Pescaria e passeios são pagos à parte.
Rodovia MS-184, Estrada Parque, km 8,
Corumbá (MS).

PANTANAL JUNGLE LODGE
Fica em uma área preservada, priorizando
o contato e a harmonia com a natureza.
Entre as opções de passeios, há
canoagem, safári fotográfico (de carro e
de barco) e até acampamento. Rodovia MS
184, Estrada Parque, km 8, Corumbá (MS).

PROGRAME-SE A maioria dos hotéis tem horário de entrada

(check-in) às 14h e de saída (check-out) às 13h.
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SUÍTE DO HOTEL AYMARA LODGE PANTANAL

FOTO: AYMARA LODGE PANTANAL / GIULIANO BERNARDON

PANTANAL NORTE

fotográfico e expedições em barcos.
A pousada garante o avistamento de
onças-pintadas para quem comprar dois
dias do passeio Jaguar Safari de maio a
novembro – se a onça não aparecer, o
valor é reembolsado. Regime de pensão
completa. Estrada Parque Transpantaneira,
km 146, Porto Jofre, Poconé (MT).

SIMPLES

HOTEL E POUSADA CHALANA
Próximo à Rodovia Transpantaneira, na
entrada da cidade de Poconé. A diária inclui
café da manhã. Av. dos Trabalhadores, 150,
Poconé (MT).

CONFORTÁVEL

AYMARA LODGE PANTANAL
Todas as 18 suítes têm ar-condicionado,
varanda térrea com vista para a piscina
e decoração caprichada, com detalhes
em madeira de ipê, típica da região.
Com bela vista para a mata, o restaurante
valoriza receitas tradicionais regionais
e produtos locais e da temporada,
respeitando restrições alimentares. Os
hóspedes podem desbravar as trilhas
em meio à mata da Reserva Natural do
Aymara, além de fazer passeios como
focagem noturna, cavalgada e safári na
Transpantaneira (pagos à parte). Estrada
Parque Transpantaneira, km 25, Poconé
(MT). Regime de pensão completa.

PANTANAL
MATO GROSSO HOTEL
Quer descanso ou prefere
aventura? Aqui é só escolher:
o hotel tem piscinas adulto e infantil,
salão de jogos, trilha e os tradicionais
passeios de safári fotográfico, entre
outras opções. Hospedagem com
pensão completa. Estrada Parque
Transpantaneira, km 48, Poconé (MT).

POUSADA PORTO JOFRE
Organiza roteiros de observação de
animais silvestres, ecoturismo e pesca,
além de trilhas, passeios a cavalo, safári
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POUSADA RIO CLARO

MUITO CONFORTÁVEL

POUSADA PIUVAL
Com estrutura sustentável
em meio à natureza, o hotel
ecológico tem piscina,
quadra de vôlei gramada, pedalinho,
playground infantil, salão de jogos e
passeios pelo Pantanal. Estrada Parque
Transpantaneira, km 10, Poconé (MT).
Regime de pensão completa.

POUSADA RIO CLARO
Deck para pesca, piscina e salão de
jogos são alguns dos atrativos da
pousada, que fica às margens do
rio Claro. As diárias incluem pensão
completa e passeios. Entre as opções,
pode-se ver o nascer ou o pôr do sol em
um barco a remo, além de fazer focagem
noturna, trilhas e safári fotográfico.
Estrada Parque Transpantaneira, km 41,
Poconé (MT).

CAFÉ DA MANHÃ DA POUSADA RIO CLARO

Nós, da CVC, ficamos à sua
disposição durante toda a sua
hospedagem. Precisou de
qualquer coisa durante a viagem,
é só chamar a CVC.
CASCATA DA PISCINA DA POUSADA PIUVAL
FOTOS: WEVERSON ROCIO
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QUARTO DA POUSADA ARARAS ECO LODGE

FOTO: ARARAS PANTANAL ECO LODGE / MARCELO ISOLA

LUXO

POUSADA ARARAS ECO LODGE
Preocupada com a sustentabilidade,
a pousada tem torre de observação da
natureza e passarelas suspensas sobre
áreas úmidas. Cada diária dá direito a
três atividades por dia (como canoagem,
trilhas e cavalgadas, entre outros
passeios). Sistema de pensão completa.
BENEFÍCIO CVC: 1 drink no pôr do sol.
Estrada Parque Transpantaneira, km 33,
Poconé (MT).

Reserve sempre seu hotel com
a CVC para garantir tarifas
imperdíveis e, dependendo da
escolha 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.

Café da manhã incluso
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
Horário diferenciado de entrada e/ou saída nos quartos, mediante disponibilidade
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PANTANAL
COMBINA COM....
BONITO

Rios cristalinos, grutas
e natureza preservada.
Bonito (MS) é um dos
principais destinos de
ecoturismo sustentável
do Brasil. Prepare-se para
fazer flutuação em águas
transparentes, ver peixes
multicoloridos e, se quiser
adrenalina, se aventurar
em atividades como rapel,
escalada e mergulho.

RIO SUCURI, EM BONITO (MS)

CHAPADA
DOS GUIMARÃES

Com dezenas de cachoeiras,
paredões, cavernas, lagoas
e trilhas, o Parque Nacional
da Chapada dos Guimarães,
no Mato Grosso, ocupa uma
área de 320 mil km². Entre as
atrações mais emblemáticas
estão a cachoeira Véu da
Noiva e os mirantes Morro São
Jerônimo e Mirante Geodésico.
CACHOEIRA VÉU DE NOIVA, NA CHAPADA DOS GUIMARÃES

BODOQUENA

Entre as atrações de Bodoquena
(MS) você encontra rios de água
cristalina, cachoeiras e muita
natureza. Localizada na Serra
da Bodoquena, fica a 1 hora de
Bonito e oferece tanto passeios
de contemplação quanto
programação mais radical
– incluindo rapel em uma
plataforma a 90 m de altura.

RIO NA SERRA DA BODOQUENA
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 tudo será perfeito nas férias dos sonhos
Pra toda viagem.
Pra vida toda.

FOTO: SHUTTERSTOCK

CVC 24h: (11) 3003-9282

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.

