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• GRUTAS 

TARIFÁRIO DOS PASSEIOS 

 

GRUTA DO LAGO AZUL 
DURAÇÃO - MEIO PERIODO 
Passeio de contemplação. Iniciasse com uma trilha de 300 metros ate a entrada da caverna, onde começa a descida por uma escadaria 

com 300 degraus com apoio de corrimão. (totalizando entre subida e descida 600 degraus) 

A caverna possui em seu interior formações de estalactites, estalagmites, travertinos, e um lago azul. Com mais de 80 metros de 

profundidade, este lago abriga em seu interior animais como os pequenos camarões albinos que só vivem em cavernas e também ossos 

de animais extintos, que habitavam a região há mais de 12.000 anos. 
Restrições: 

➔ Permitida a entrada de criança de 05 anos acima, com apresentação de documento. 

➔ Esse passeio não é indicado para pessoas portadoras de necessidades físicas com dificuldade de locomoção, pessoas com problemas 

de hipertensão, labirintite, cardíacas e claustrofobia. 
Distância da cidade: 20 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-19 ATÉ 31.12.19 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Gruta do Lago Azul R$ 60,00 R$ 85,00 

 

GRUTAS DE SÃO MIGUEL 
DURAÇÃO - MEIO PERIODO PODENDO CONCILIAR COM A GRUTA DO LAGO AZUL 
Passeio de contemplação. Uma Gruta seca com formações geológicas variadas, a trilha de acesso a gruta é por uma ponte pênsil de 

180 metros de extensão que oferece a oportunidade de caminhar por entre as copas das árvores do cerrado. É um passeio de 

contemplação com muitas informações sobre a geologia da região e a história local. 

Restrições: 

➔ Permitida a entrada de criança de 05 anos acima, com apresentação de documento. 

➔ Esse passeio não é indicado para pessoas portadoras de necessidades físicas com dificuldade de locomoção, pessoas com problemas 

de hipertensão, labirintite, cardíacas e claustrofobia. 

Distância da cidade: 16 km 

http://www.grutasdesaomiguel.com.br/ 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-19 ATÉ 31-12-19 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Gruta de São Miguel R$ 52,00 R$ 67,00 

Grutas de São Miguel - Criança de 05 a 11 anos R$ 7,20 R$ 7,20 

 

GRUTA SÃO MATEUS 
DURAÇÃO - MEIO PERIODO 
Passeio de contemplação. Iniciasse com uma trilha de 300 metros passando pelo mata onde em uma altitude de 180 metros, num 

ambiente totalmente natural, em meio a árvores centenárias. A visita ao interior da Gruta é realizada num percurso de 150 metros com 

um nível de dificuldade médio, pois alguns trechos necessita abaixar a cabeça para passar de um salão ao outro, ao final do passeio 

retornando para o receptivo, onde se encontra um pequeno museu com peças antigas. 
Restrições: 

➔ Permitida a entrada de criança de 05 anos acima, com apresentação de documento. 

➔ Esse passeio não é indicado para pessoas portadoras de necessidades físicas com dificuldade de locomoção, pessoas com problemas 

de hipertensão, labirintite, cardíacas e claustrofobia. 
Distância da cidade: 04 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-19 ATÉ 30-06-19 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Gruta de São Matheus R$ 50,00 R$ 65,00 

Grutas de São Matheus - Criança de 05 a 11 anos R$ 7,20 R$ 7,20 

 

• FLUTUAÇÃO 
 

RESERVA ECOLÓGICA BAÍA BONITA - AQUÁRIO NATURAL 

FECHADO TODO DOMINGO DE BAIXA TEMPORADA. 
DURAÇÃO – MEIO PERIODO 
Inicia-se com o treinamento na piscina, em seguida seguem por uma trilha na mata por 400 metros até à nascente do Rio Baía 

Bonita, onde se inicia a flutuação ao longo de 800 metros, passando por uma flora abundante e diversos peixes. O passeio oferece 

um barco de apoio durante o percurso.  

http://www.grutasdesaomiguel.com.br/
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Ao término o grupo poderá desfrutar de alguns momentos de lazer na tirolesa e banho no Rio Formoso, retornando por uma trilha de 

1.00 metros. 

Restrição: 

➔ Crianças de 0 a 04 anos irão realizar o passeio no barco de apoio com acompanhamento de um adulto. 

Distância da cidade: 07 km 

http://www.aquarionatural.com.br/ 

VALOR VÁLIDO DE 15-12-2018 ATÉ 14-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Flutuação sem almoço - Adulto R$ 226,00 R$ 280,00 

Flutuação sem almoço - Criança de 08 a 12 anos R$ 103,00 R$ 127,00 

Flutuação sem almoço - Criança de 0 a 07 anos R$ 26,00 R$ 32,00 

Idosos acima de 61 anos comprovado R$ 206,00 R$ 206,00 

 

RIO SUCURI 
DURAÇÃO – MEIO PERIODO OU DIA INTEIRO 
Inicia-se com o treinamento na piscina, em seguida seguem por uma trilha de 400 metros até a nascente do rio Sucuri. Após a 

contemplação da nascente chega-se ao deck onde inicia a flutuação por um dos rios mais transparentes da região, são 1.800 metros 

de extensão passando por uma rica flora e diversos peixes. O passeio oferece um barco de apoio durante o percurso. 
Restrição: 

➔ Crianças de 0 a 04 anos irão realizar o passeio no barco de apoio com acompanhamento de um adulto. 

Distância da cidade: 19 km 

http://www.riosucuri.com.br/ 
 

PASSEIOS OPCIONAIS: 

• PASSEIO DE BARCO E TRILHA (disponível somente na baixa temporada) 

O passeio é feito ao longo de uma trilha por 400 metros dentro da RPPN ‐ São Geraldo (Reserva Particular do Patrimônio Natural), 

onde é possível observar a fauna e flora nativas da região. Durante a trilha é feita a visita a Principal Nascente do Rio Sucuri, seguindo 

o percurso passando por outras nascentes secundarias até chegar ao Poção Azul, onde finaliza o passeio. 

 

 BIKE TOUR: 

O passeio tem um percurso de 7.000 metros pelas estradas e matas da propriedade Fazenda São Geraldo, com uma parada de 30 min 

para banho na cachoeira do Rio Formoso. O passeio é acompanhado por um monitor da fazenda. 

Restrição: 

➔ Somente para criança acima de 10 anos. (sob a avaliação do guia) 

 

 PASSEIO A CAVALO: 

O passeio a cavalo dura em média 01h30, por um percurso de 7.000 metros ,através de campos abertos e matas fechadas, com uma 

parada de 30 min para banho na cachoeira do Rio Formoso. O passeio é acompanhado por um monitor da fazenda. 

Restrição: 

➔ Permitido somente para criança acima de 08 anos. 

VALOR VÁLIDO DE 20-12-2018 ATÉ 20-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Flutuação sem almoço R$ 194,00 R$ 242,00 

Criança de 06 a 12 anos R$ 174,00 R$ 242,00 

Idoso acima de 65 anos R$ 178,00 R$ 220,00 

Nascente + passeio de barco R$ 64,00 Não tem 

Bike R$ 82,00 R$ 82,00 

Cavalgada R$ 112,00 R$ 112,00 

Almoço Adulto R$ 48,00 R$ 48,00 

Almoço Criança de 06 a 12 anos R$ 25,00 R$ 25,00 

 

RECANTO ECOLÓGICO RIO DA PRATA 

DURAÇÃO – MAIS DE MEIO PERIODO 
Inicia-se com uma trilha de 2.000 metros até a nascente do Rio Olho d’ Água, onde será realizado o treinamento. Em seguida  

percorrerão 2.600 metros de flutuação nos rios Rio Olho d’ Água e Rio da Prata, durante o percurso poderão visualizar ressurgências 

(nascentes que alimentam o rio) grande diversidade de espécies de peixes e uma rica vegetação aquática. Em períodos de chuva os 

últimos 600 metros podem feitos por barco ou trilha. 

 Restrições: 

➔ Passeio completo permitido somente para crianças acima de 06 anos. 

➔ Crianças até 05 anos não fazem o passeio, mas são cortesia do almoço. 
➔ É permitida a descida do rio (flutuação) para gestantes até 24 semanas de gestação, após 24 semanas somente o passeio 

diferenciado (trilha + nascente). 

➔ Não é permitida a descida do rio (flutuação) para pessoas com problemas cardíacos e/ou marcapasso, neste caso somente o 

passeio diferenciado (trilha + nascente). 

➔ Pessoas acima de 120 kg devem trazer sua própria roupa de neoprene, caso contrario somente o passeio diferenciado (trilha + 

nascente). 

Distância da cidade: 45 km 

http://www.riodaprata.com.br 
 

 

 

http://www.aquarionatural.com.br/
http://www.riosucuri.com.br/
http://www.riodaprata.com.br/
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OPCIONAL: 

 PASSEIO A CAVALO: 

O passeio a cavalo dura em média 1h30 ao longo de 6.300 metros, passando pela área de campos da região e vista privilegiada do 

cerrado. O passeio é acompanhado por um monitor da fazenda. 
Restrições: 

➔ Criança a partir de 07 anos deverá ir sozinho no cavalo. 

➔ Criança de 04 a 06 anos será cortesia no passeio e deverá ir na garupa com um adulto; somente será permitido levar a criança, se 

mesmo possuir experiência anterior em cavalgadas, e se a soma do peso total for inferior a 100 kg; 

➔ Gestante e pessoas cardíacas e/ou marca-passo não podem realizar o passeio. 

➔ Peso máximo para o passeio é de 100 kg 

Distância da cidade: 45 km 

http://www.riodaprata.com.br 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Rio da Prata flutuação com almoço R$ 256,00 R$ 298,00 

Passeio a cavalo Rio da Prata R$ 86,00 R$ 86,00 

Almoço R$ 56,00 R$ 56,00 

 

FLUTUAÇÃO NA LAGOA MISTERIOSA 

DURAÇÃO - MEIO PERÍODO 
Período de funcionamento – de maio a setembro com consultoria antes para saber como estão as condições locais 
Inicia se por uma trilha interpretativa de 600 metros até o mirante onde poderá visualizar a lagoa misteriosa, em seguida desce uma 

escadaria com 200 degraus íngreme onde começa a flutuação em circuito circular com a visão dos dois abismos azuis que formam o 

fundo da lagoa, os paredões verticais rochosos, os troncos caídos, os depósitos de areia branca, as galhadas com folhas douradas, os 

pequenos peixinhos que brilham com os feixes de luz transformam a Lagoa Misteriosa em um ambiente único. O retorno será feito 

subindo a escadaria e mais 500 metros de trilha. 
Restrições: 

➔ Somente criança de 08 anos acima pode fazer o passeio. 

➔ Idade máxima permitida para realização do passeio é de 65 anos. 

➔ Gestante e pessoas cardíacas e/ou marca-passo não podem realizar o passeio. 

➔ É obrigatório o uso de tênis ou um calçado fechado com solado de borracha, para a trilha e escadaria. 

Distância da cidade: 45 km 

http://www.lagoamisteriosa.com.br 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-19 ATÉ 31-12-2019. 
PASSEIOS BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Flutuação na Lagoa Misteriosa R$ 166,00 

Almoço Opcional R$ 56,00 

 
 

BARRA DO SUCURI 
DURAÇÃO - MEIO PERIODO 
Inicia se por uma trilha de 400 metros ate o Rio Sucuri, onde subirão o rio de barco a remo por 1.300 metros. Esse passeio não 

conhece a nascente, após subir o rio contemplando a beleza do local chegará a uma plataforma flutuante onde todos descerão do 

barco e voltarão o mesmo trecho flutuando. 

O visitante ao terminar o passeio tem a opção de refrescar no Rio Formoso que fica ao lado da recepção. 

Distância da cidade: 16 km 

http://www.sucuri.com.br/index2.htm 
VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 A 31-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Barra do Sucuri Flutuação Adulto R$ 147,00 R$ 171,00 

Criança de 0 a 05 anos R$ 30,00 R$ 33,00 
 

NASCENTE AZUL FLUTUAÇÃO + BALNEARIO 

FECHADO TODA TERÇA-FEIRA DE BAIXA TEMPORADA 
DURAÇÃO – MEIO PERIODO OU DIA INTEIRO 
Inicia-se o passeio com uma caminhada de 300m até a sala de equipamentos, depois de equipados seguem mais uma trilha de 

1.500m até chegar a nascente, onde o visitante poderá fazer apneia. Depois desce o rio flutuando cerca de 300m. 

- O Balneário da Nascente Azul dispõe: Cascata com aguas correntes da nascente, que proporciona uma massagem relaxante; Vôlei 

de areia; Prainha; Playground; Área para banho de sol; Pergolado com espreguiçadeira para relaxamento; Wi-fi; Redario; Piscina 

ecológica com aguas correntes da nascente e Aqualokko; Bar e Restaurante. 

- O Aqualokko é um circuito de aventura aquatica, composto de pontes suspensas, balsa flutuante, poste de escalada, e uma tirolesa 

molhada sobre o Lago. 

Restrição: 

➔ Criança de 04 anos somente sobre avaliação do guia 

➔ É permitida a descida do rio (flutuação) para gestantes até 24 semanas de gestação. 

Distância da cidade: 36 km 

www.nascenteazul.com.br 
VALOR VÁLIDO DE 20-12-2018 ATÉ 20-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Flutuação – Adulto R$ 182,00 R$ 232,00 

Flutuação – Criança de 04 a 11 anos R$ 152,00 R$ 197,00 

Almoço Opcional R$ 45,00 R$ 45,00 

http://www.riodaprata.com.br/
http://www.lagoamisteriosa.com.br/
http://www.sucuri.com.br/index2.htm
http://www.nascenteazul.com.br/
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OPCIONAL: 

ADVENTURE NASCENTE AZUL 
O acesso as atividades do Adventure é feito através de uma trilha de 300 metros que passa pelas cachoeiras de tufas calcárias. Ao 

chegar no receptivo do adventure, um monitor passará as primeiras instruções ao visitante que será devidamente equipado. 

 

TIROLESA 

A Tirolesa é uma atividade que não exige esforço físico, simplesmente senta na cadeirinha e desliza com equipamentos através de 

cabos de aço por um percurso de 450 metros de distância, com a sensação de voar sobre as cachoeiras e as árvores. 

O uso de limitadores de velocidades (Paraquedas) dependerá da avaliação dos monitores. 

Capacidade de até 3 pessoas, totalizando a carga máxima por operação de 210 KG . 

Peso máximo por indivíduo - 120 KG | Peso mínimo por individuo - 40 KG | Velocidade máxima - 60 Km/h 

 
PENDULO HUMANO 

O participante é conectado através de equipamentos de segurança e elevado a uma altura de até 12 metros. Quando o participante sinalizar 

a altura satisfatória, o monitor responsável aciona um mecanismo proporcionado um balanço bem alto. 

Capacidade por operação - 1 pessoa | Peso máximo - 100 KG | Altura mínima - 1.40 m 
 

Restrições: 

➔ Uso obrigatório de tênis; 

➔ Menores de 18 anos nas dependências do complexo deverão estar sempre acompanhadas pelo responsável; 

➔ Não é permitido realizar atividades de aventura com trajes de banho, cabelos soltos e ingestão de bebidas alcoólicas; 

Distância da cidade: 36 km 

www.nascenteazul.com.br 
 

LEMBRANDO QUE: Para a emissão do voucher ADVENTURE (comprando apenas 01 atividade) existe a obrigatoriedade 

de aquisição de algum outro voucher que dá direito a entrada no Complexo Nascente Azul e a outras atividades inclusas, que 

estarão especificadas no tarifário escolhido pelo cliente. 

VALOR VÁLIDO DE 20-12-2018 ATÉ 20-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Adventure Nascente Azul (1 atividade) – adulto ou criança R$ 42,00 R$ 52,00 

Almoço Opcional R$ 45,00 R$ 45,00 

 

BONITO AVENTURA 

FECHADO TODO DOMINGO DE BAIXA TEMPORADA 
DURAÇÃO - MEIO PERIODO 
Inicia-se o passeio com uma caminhada de 1.800 metros na mata ciliar do Rio Formoso, passando por 13 deques, em aproximadamente 

30 minutos de caminhada até a plataforma onde o passeio de flutuação começa, com 2.200 metros de flutuação no Rio Formoso, onde 

poderá estar vendo diversas espécies de peixes e se divertir nas partes mais profundas, mergulhando sob troncos submersos. Há duas 

corredeiras de leve porte nas quais o grupo se aventura dentro da água e outras cachoeiras que, por medidas de segurança, são desviadas 

por fora do rio. 

Distância da cidade: 07 km 

http://www.bonitoaventura.com.br/ 

VALOR VÁLIDO DE 01-12-2018 ATÉ 30-06-2019. 
PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Circuito aventura – adulto R$ 102,00 R$ 102,00 

Circuito aventura – criança de 07 a 11 anos R$ 90,00 R$ 90,00 
 

BOIA CROSS 
Começa com uma trilha interpretativa de 1600 m através da mata ciliar do rio formoso e formosinho até o ponto onde inicia a 

descida pelas corredeiras e cachoeiras do Rio Formoso. A descida pelo rio é feita em boias individuais com acompanhamento de 

dois condutores. O percurso conta com 6 corredeiras e 2 cachoeiras ao longo de 2.200m com duração aproximada;1h40min. 
Ao final do passeio os visitantes voltam ao receptivo através de uma trilha de 150m. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Boia Cross - adulto R$ 84,00 

Criança de 07 a 11 anos R$ 72,00 
 

 CACHOEIRAS 
 

CACHOEIRAS DO RIO DO PEIXE 

FECHADO TODA SEGUNDA-FEIRA DE BAIXA E ALTA TEMPORADA 
DURAÇÃO - DIA INTEIRO 

Rio do Peixe também conhecida como Fazenda Água Viva, com trilhas na mata percorrendo 2.000m com parada para banho e 

contemplação nas cachoeiras, onde tem trampolim e tirolesa, piscinas naturais, grutas submersas, fauna e flora abundante. 

Uma particularidade do passeio, pois é onde o proprietário da fazenda o Sr. Moacir esta sempre pela recepção para receber os 

visitantes, ele costuma chamar as araras, os macacos e quanto tem muita sorte o visitante até pode tirar uma foto com uma arara azul 

ou vermelha. 

No receptivo dispõe de bar (onde inclui um delicioso almoço), restaurante e redário. 

Distância da cidade: 36 km 

Levar dinheiro não aceita cartão de credito. 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 
PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Rio do Peixe com almoço - adulto R$ 211,00 R$ 232,00 

Rio do Peixe com almoço – criança 06 a 12 anos R$ 172,00 R$ 196,00 

http://www.nascenteazul.com.br/
http://www.bonitoaventura.com.br/
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FAZENDA CEITA CORÊ 
DURAÇÃO - DIA INTEIRO 
Na língua tupi-guarani “Terra de meus filhos”. 

A trilha tem cerca de 1.800 metros na mata ciliar do Rio Chapeninha, onde podem ser vistos animais, além de oferecer 6 paradas para 

banho em belas cachoeiras e piscinas naturais, onde em uma delas tem tirolesa. Após a trilha, ao retornar a sede, é oferecido um 

almoço típico. A infraestrutura da sede fica a disposição do turista, incluindo redário, piscina, quadra de vôlei e salão de jogos. No 

período da tarde o grupo conhece a nascente de águas cristalinas do Rio Chapena, localizada em uma caverna alagada de 158 metros 

de profundidade que abastece o lago em frente à sede. Neste momento, pode-se fazer um mergulho superficial com máscara e snorkel. 

Inclui colete salva-vidas. 

Distância da cidade: 38 km 

 

PASSEIO A CAVALO OPCIONAL 

Percurso de 01h30min aproximadamente (5 km) ao redor da fazenda, passando a cavalo em meio a um riacho; 

http://www.ceitacoreecoturismo.com.br/ 
VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Fazenda Ceita Corê com almoço – adulto R$ 206,00 R$ 230,00 

Fazenda Ceita Corê com almoço - criança de 06 a 11 anos R$ 145,00 R$ 180,00 

Melhor idade com almoço R$ 170,00 R$ 180,00 

Passeio a cavalo a partir de 06 anos R$ 90,00 R$ 100,00 

 
 

BOCA DA ONÇA ECOTOUR 
DURAÇÃO - DIA INTEIRO 
O passeio da Boca da Onça é composto de uma trilha de 4.000m com a presença de árvores de lei, passando por 10 cachoeiras, 

sendo algumas para banho como Poço da Lontra, Buraco do Macaco e a Boca da Onça sendo maior cachoeira do MS com 156m 

onde devido a altura espalha no ar uma brisa deixando o ambiente com o clima fresco. No meio do trajeto existe um quiosque que 

funciona como ponto de apoio e descanso, que dispõe de bar, sanitários e enfermaria. 

Após a principal cachoeira começa a subida de 866 degraus até chegar ao Mirante do Rapel com maior plataforma do Brasil 

podendo avistar o vale da Serra da Bodoquena. 

Restrições: 

➔ Indicado para criança com idade mínima de 08 anos. 

➔ Esse passeio é indicado para quem gosta de contemplar e caminhar pela mata, pois exige esforço físico devido às escadarias, tem 

apenas 01 saída de emergência. 

➔ Esse passeio não é indicado para pessoas portadoras de necessidades físicas com dificuldade de locomoção, pessoas com 

problemas de hipertensão, labirintite e cardíacas. 

Distância da cidade: 61 km 

http://www.bocadaonca.com.br/ 
 

RAPEL DA BOCA DA ONÇA: 
Rapel: 1º farão o rapel descendo 90 m no vale. O rapel da Boca da Onça é negativo, isto é, sem o apoio dos pés nas rochas - que 

proporciona um visual fantástico do Cânion do rio Salobra. O ponto de partida é uma estrutura metálica de 34 metros de 

comprimento que avança 15 metros sobre o precipício sendo a maior plataforma do Brasil. Após a descida, banhos relaxantes na 

cachoeira Boca da Onça. Para fazer o rapel tem que ter mínimo 1,40m de altura e 50 kg, para que assim possa coordenar os 

equipamentos. 

Equipamentos para o rapel: tênis, camiseta, elástico no cabelo, calça flexível, protetor solar e roupa de banho. 

Trilha: 2ª após o rapel farão a trilha ao contrário composta de uma trilha de 4.000m com a presença de árvores de lei, passando por 

10 cachoeiras, sendo algumas para banho, como: Boca da Onça; Buraco do Macaco e Poço da Lontra. 

Restrições: 

➔ Indicado para criança com idade mínima de 08 anos. 

➔ Esse passeio é indicado para quem gosta de contemplar e caminhar pela mata, pois exige esforço físico devido às escadarias, tem 

apenas 01 saída de emergência. 

➔ Esse passeio não é indicado para pessoas portadoras de necessidades físicas com dificuldade de locomoção, pessoas com 

problemas de hipertensão, labirintite e cardíacas. 

Distância da cidade: 61 km 

http://www.bocadaonca.com.br/ 
 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Trilha e Cachoeiras com almoço - adulto R$ 232,00 R$ 272,00 

Trilha e Cachoeiras com almoço - criança de 07 a 11 anos R$ 186,00 R$ 218,00 

Rapel Boca da Onça com almoço - adulto R$ 499,00 R$ 577,00 

Receptivo com almoço - adulto e criança de 07 a 11 anos R$ 77,00 R$ 82,00 

 
 

ESTÂNCIA MIMOSA TURISMO RURAL E ECOLÓGICO 
DURAÇÃO - MAIS DE MEIO PERÍODO 

O passeio inicia por uma trilha pela mata ciliar do Rio Mimoso num percurso de 1.800 m, com lindas orquídeas e bromélias. 

Contemplação e banho em diversas cachoeiras, ricas em formações de tufas calcárias. No percurso da trilha sobe-se um pequeno 

morro até um mirante no qual se pode observar a formação da serra da Bodoquena. No receptivo o visitante pode apreciar um 

almoço típico. Há também lojinha e redário. 
Restrições: 

➔ Não é permitido o uso de chinelos ou calçados abertos durante a realização do passeio de trilha e cachoeiras. Caso os visitantes 

http://www.ceitacoreecoturismo.com.br/
http://www.bocadaonca.com.br/
http://www.bocadaonca.com.br/
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não estejam com este tipo de calçado, informamos que o passeio oferece locação de botas de neoprene a preço de custo, para 

conforto e segurança. 
➔ É proibido crianças menores de 03 anos e gravidas acima de 24 semanas fazer o passeio. 

Distância da cidade: 25 km 

http://www.estanciamimosa.com.br/ 
 

OPCIONAL: 

 PASSEIO A CAVALO: 

O passeio a cavalo dura em média 1h30, passagem em área de campos da região e vista do cerrado, onde passa pela criação de gado 

da fazenda, e o monitor da fazenda explica um pouco como funciona o local. 

Toda esta aventura é monitorada por rádio-comunicação em contato direto com a base de apoio. 

Restrições: 

➔ Criança de 04 a 06 anos será cortesia no passeio e deverá ir no cavalo com um adulto; somente será permitido levar a criança no 

cavalo do adulto, se este possuir experiência anterior em cavalgadas, e se a soma do peso total for inferior a 100 kg; 

➔ A partir de 07 anos, a criança deve ir sozinha no cavalo; 

➔ Menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis; 

Distância da cidade: 25 km 

http://www.estanciamimosa.com.br/ 
 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 
PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Estância Mimosa – adulto R$ 114,00 R$ 137,00 

Estância Mimosa – criança de 06 a 11 anos R$ 91,00 R$ 113,00 

Passeio a cavalo R$ 86,00 R$ 86,00 

Almoço R$ 56,00 R$ 56,00 

 

PARQUE DAS CACHOEIRAS 

FECHADO TODA TERÇA-FEIRA DE BAIXA E ALTA TEMPORADA 
DURAÇÃO – MEIO PERÍODO 

O passeio tem um percurso de 1.500m dentro da mata ciliar. Durante o trajeto é possível ver animais. O percurso tem 7 cachoeiras 

para banho com piscinas naturais no Rio Mimoso. Numa das paradas de banho tem tirolesa. Ao retornar para a sede da fazenda é 

oferecido o almoço opcional, servido em fogão a lenha. 

Distância da cidade: 17 km 

http://www.parquecachoeiras.com.br/ 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Parque das Cachoeiras - adulto R$ 116,00 R$ 136,00 

Parque das Cachoeiras - criança de 06 a 11 anos R$ 93,00 R$ 105,00 

Idoso acima de 60 anos sem almoço R$ 105,00 R$ 105,00 

Almoço Opcional - adulto R$ 55,00 R$ 55,00 

Almoço Opcional - criança de 06 a 11 anos. R$ 40,00 R$ 40,00 

Almoço Opcional - Idoso acima de 60 anos R$ 47,00 R$ 47,00 

 

CACHOEIRAS SERRA DA BODOQUENA 
DURAÇÃO - MAIS DE MEIO PERÍODO 

Localizada no município de Bodoquena a 75 km de Bonito, um área total de 400ha com uma belíssima vegetação arbórea nativa, a 

trilha tem inicio a partir da sede da fazenda com um percurso total de 2.500 metros, com algumas paradas para banho e contemplação 

das cachoeiras do Rio Betione, ao final do passeio dispõe de uma área com tirolesa e bote para curtir o rio. A sede possui bar e piscina 

adulto e infantil. 

Restrição: 

➔ Não é permitido o uso de chinelos ou calçados abertos durante a realização do passeio, consumo de bebidas alcoólicas, fumar ou 

lanchar durante o passeio. É proibido a entrada de bebidas ou comidas no passeio. 

Distância da cidade: 75 km 

VALOR VÁLIDO DE 20-12-2018 ATÉ 30-06-2019. 
PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Adulto R$ 170,00 R$ 220,00 

Criança de 06 a 11 anos R$ 147,00 R$ 182,00 

 

 AVENTURAS 

 

BOIA CROSS CABANAS 
DURAÇÃO - 01h00 
O passeio é feito no Rio Formoso em Boias individuais por um percurso de 1.200 metros, onde passa por 03 cachoeiras e 03 corredeiras. 

Durante o percurso o visitante será acompanhado por um instrutor. 

No inverno o visitante poderá locar uma roupa de neoprene para fazer a atividade. 

Restrições: 

➔ PESO MÁXIMO – 120 KG 

➔ Proibido o passeio para gestantes em qualquer período, pessoas cardíacas, pessoas que sofreram cirurgias com menos de 03 

meses, criança abaixo de 1,15 m de altura, pessoas que tenham ingerido bebidas alcoólicas recentemente e utilizar equipamentos 

fotográficos na hora de fazer o passeio. 

Distância da cidade: 07 km 

http://www.hotelcabanas.com.br/passeios.php 

http://www.estanciamimosa.com.br/
http://www.estanciamimosa.com.br/
http://www.parquecachoeiras.com.br/
http://www.hotelcabanas.com.br/passeios.php
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VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Bóia Cross - adulto R$ 87,00 

Criança de 06 a 11 anos R$ 75,00 
 

ARVORISMO CABANAS 
DURAÇÃO – 01h30 
O passeio tem um percurso de 300 metros em trilhas suspensas, com altura que varia de 4 a 15 metros do solo. Ao todo são 18 estações 

diferentes com dificuldades gradativas e duas tirolesas, uma de 55 metros e outra de 60 metros. Uma delas cai direto no Rio Formoso. 

Antes do início do passeio há um breve treinamento para familiarizar o visitante com os equipamentos e com o percurso. Esse passeio 

também pode ser realizado a noite, no mesmo percurso. Nesse caso, o circuito é iluminado de forma branda para a orientação do 

grupo. 

Restrições: 

➔ PESO MÁXIMO – 120 KG 

➔ Proibido o passeio para gestantes em qualquer período, pessoas cardíacas, pessoas que sofreram cirurgias com menos de 03 

meses, criança abaixo de 1,15 m de altura, pessoas que tenham ingerido bebidas alcoólicas recentemente e utilizar equipamentos 

fotográficos na hora de fazer o passeio. 

Distância da cidade: 07 km 

http://www.hotelcabanas.com.br/passeios.php 
 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Arvorismo Cabanas diurno - adulto R$ 118,00 

Arvorismo Cabanas diurno - criança de 06 a 11 anos R$ 96,00 

Arvorismo Cabanas noturno - adulto e criança a partir de 10 anos R$ 135,00 

• ATRATIVOS PARQUE ECOLOGICO RIO FORMOSO 

PASSEIO A CAVALO NO PARQUE ECOLÓGICO RIO FORMOSO 
DURAÇÃO – MEIO PERIODO OU DIA INTEIRO 
O passeio tem 1h30 de duração, onde percorre 5.000 metros em áreas de pastagem, banhado e recuperação florestal, onde se pode ver 

a fauna e a flora do cerrado. Durante o percurso há uma parada para banho, no Rio Formoso. 

OBS: Ao realizar qualquer atividade do Parque Ecológico, o turista poderá permanecer no Parque durante o dia e aproveitar toda 

área de lazer da lagoa sem custo adicional. 

(tirolesa, stand up daddle, caiaques, pedalinhos, barquinho, decks da lagoa, redário, trampolim, slack line...). 

Distância da cidade: 07 km 

http://www.parquerioformoso.com.br 
 

RESTRIÇÃO DE IDADE: 

➔ LAGOA 

- Lagoa em si para todas as idades; 

- Tirolesa: A partir de 10 anos; Colete salva-vidas obrigatório; 

- Stand Up: A partir de 12 anos; 

- Caiaques: Qualquer idade, porém existe uma avaliação no sentido da habilidade; 

➔ CAVALGADA 

- Somente crianças a partir de 08 anos pode fazer o passeio. 

- Não tem garupa. 

- Limite máximo de peso: 110 kg. 

 

BOIA CROSS NO PARQUE ECOLÓGICO RIO FORMOSO 

DURAÇÃO – MEIO PERIODO OU DIA INTEIRO 
O passeio se inicia por trilha de 900 metros até o Rio Formoso, em seguida de Boia descem o rio por 1.200 metros passando por três 

corredeiras e cinco cachoeiras. Após o final do passeio, percorrerão mais 100 metros de trilha até o receptivo da Lagoa. 

OBS: Ao realizar qualquer atividade do Parque Ecológico, o turista poderá permanecer no Parque durante o dia e aproveitar toda 

área de lazer da lagoa sem custo adicional. 

(tirolesa, stand up daddle, caiaques, pedalinhos, barquinho, decks da lagoa, redário, trampolim, slack line...). 

Distância da cidade: 07 km 

http://www.parquerioformoso.com.br 
 

RESTRIÇÃO DE IDADE: 

➔ LAGOA 

- Lagoa em si para todas as idades; 

- Tirolesa: A partir de 10 anos; Colete salva-vidas obrigatório; 

- Stand Up: A partir de 12 anos; 

- Caiaques: Qualquer idade, porém existe uma avaliação no sentido da habilidade; 

➔ BOIA CROSS 

- Limite máximo de peso: 110 kg 

- Crianças a partir de 07 anos 

- Proibido o passeio para gestantes em qualquer período, pessoas cardíacas, pessoas que sofreram cirurgias com menos de 03 meses 

e crianças abaixo de 07 anos. 

http://www.hotelcabanas.com.br/passeios.php
http://www.parquerioformoso.com.br/
http://www.parquerioformoso.com.br/


Fabiana Dreves Marcon Pitaluga 

67 3028-7848 / 67 9 9983-1436 

 
 
 

TRILHA NO PARQUE ECOLÓGICO RIO FORMOSO 
DURAÇÃO – MEIO PERIODO OU DIA INTEIRO 
Inicia-se com uma trilha de 2.500 metros ao longo da mata ciliar do Rio Formoso, passando por várias árvores centenárias, 
que compõem o cenário contemplativo, até chegar ao primeiro deque onde o grupo pode usufruir de um delicioso banho 
no rio Formoso. Em seguida, começa o retorno para o receptivo, onde terão outros pontos com parada para banho, em 
alguns trechos entre alguns deques é possível descer flutuando ou continuar pela trilha, à escolha do turista. Ao final do 
percurso, caminha-se 900 metros até chegar de volta ao receptivo. 
Duração do passeio: 3h20. 
Equipamento incluso: colete salva-vidas. 
Obrigatório: uso de tênis ou calçados preso ao pés. Ex: crocs, sapatilhas e papetes. 
Opcional: No local tem a opção de aluguel da sapatilha de neoprene, máscara, snorkel e roupa de neoprene. 

 

OBS: Ao realizar qualquer atividade do Parque Ecológico, o turista poderá permanecer no Parque durante o dia e 
aproveitar toda área de lazer da lagoa sem custo adicional. 
(tirolesa, stand up Paddle, caiaques, pedalinhos, barquinho, decks da lagoa, redário, trampolim, slack line...). 
Distância da cidade: 07 km 
http://www.parquerioformoso.com.br 

 

RESTRIÇÃO DE IDADE: 
➔ LAGOA 

- Lagoa em si para todas as idades; 

- Tirolesa: A partir de 10 anos; Colete salva-vidas obrigatório; 

- Stand Up: A partir de 12 anos; 

- Caiaques: Qualquer idade, porém existe uma avaliação no sentido da habilidade; 

➔ TRILHA 

- Crianças a partir de 03 anos desde que acompanhadas pelos pais e/ou responsáveis. 

- Gestantes a partir de 24 semanas não podem realizar o passeio da trilha. 
 

VALOR VALIDO DE 01-12-2018 ATÉ 30-06-19 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Cavalgada – Adulto ou Criança R$ 102,00 R$ 110,00 

Boia Cross – Adulto ou Criança R$ 102,00 R$ 110,00 

Trilha no Parque Ecológico R$ 102,00 R$ 110,00 

Almoço Opcional Adulto R$ 45,00 R$ 45,00 

Almoço Opcional criança de 07 a 12 anos R$ 35,00 R$ 35,00 

Área de banho da Lagoa R$ 77,00 R$ 77,00 

 

RAPEL NO ABISMO ANHUMAS 
DURAÇÃO – MAIS DE MEIO PERÍODO 
17h30 – Treinamento do Abismo 

O treinamento obrigatório é feito um dia antes do passeio na central de reservas, que fica no centro da cidade. Onde serão 

repassadas as técnicas de descida e ascensão do rapel, além dos procedimentos de segurança. Após o termino do treinamento será 

assinado o termo de conhecimento de risco. 

* Somente no treinamento que é definido o horário de passeio no outro dia, sempre deixamos somente esse passeio no dia devido a 

grande variação de preparo físico de uma pessoa para outra. 
OBS: Para o treinamento e passeio deverão usar camiseta, tênis com meias altas e grossa e calça flexível. 

Observação: Peso mínimo necessário para a atividade 30kg e peso máximo recomendado 120kg. 

 

Abismo Anhumas com Flutuação ou Mergulho: 

OBS: o passeio somente abrirá se tiver um mínimo de 02 pessoas agendadas no dia, Caso não atingir esse número, o atrativo 

informará o fechamento um dia antes da atividade. 
* Horário de saída e de início do passeio definidos no dia do treinamento. 

** Obrigatório à apresentação da credencial de mergulhador básico para quem vai mergulhar 

É uma caverna situada no subsolo, o acesso se faz através de Rapel (72 metros) até a plataforma flutuante sobre um lago de águas 

cristalinas com profundidade de 80 metros. Após a descida o grupo realiza um passeio em bote inflável entorno da caverna, no qual 

pode observar a formação geológica, depois disso os visitantes retorna e se equipam para dar inicio a flutuação ou mergulho. A 

temperatura da água tem em média 18 ºC. 
A duração do passeio demora em media de 04 a 05 horas dependendo muito do operacional do passeio. 

Flutuação: o visitante poderá visualizar, pela transparência da água, as formações de cones que chegam até 19m de altura. 

Flutuação equipamentos inclusos: roupa de neoprene, meias de neoprene, máscara, snorkel e lanterna. 

Mergulho com cilindro: Será feito nas águas cristalinas poderá mergulhar até aproximadamente 20m de profundidade em meio a 

um cenário fantástico de formações calcárias e cones com mais de 19m de altura, são dezenas deles, além de outras formações. 

Mergulho Autônomo equipamentos inclusos: Cilindro, roupa de neoprene, regulador, colete equilibrador, nadadeiras, máscara, 

lastro e cinto. 

Distância da cidade: 23 km 

http://www.abismoanhumas.com.br 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Rapel e Flutuação + equipamentos R$ 1.120,00 

Rapel e Mergulho com cilindro (Apresentação da Credencial) R$ 1.517,00 

 

http://www.parquerioformoso.com.br/
http://www.abismoanhumas.com.br/
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ARBORISMO YBIRÁ PÊ 
DURAÇÃO – 01h30 
Ybirá Pe em Tupi-Guarani significa “Caminho das Árvores”. O passeio é feito em trilhas suspensas por 380metros nas copas das 

arvores em alturas até 20 metros passando por 15 estações sendo uma delas uma tirolesa. Após o passeio pode-se tomar um 

refrescante banho no Rio Formoso. Os equipamentos necessários para a atividade são fornecidos pelo passeio. 
Restrição: 

➔ Idade mínima 06 anos 

➔ Peso máximo 120kg. 

Distância da cidade: 07 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-12-2018 ATÉ 30-11-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Ybirá Pe Arborismo R$ 120,00 R$ 155,00 

Balneário Ybirá pe R$ 40,00 R$ 60,00 

 

LOBO GUARÁ BIKE ADVENTURE 
DURAÇÃO - MAIS DE MEIO PERÍODO 

O passeio tem início na Central do Lobo Guará que fica no centro da cidade onde o turista recebe as informações gerais sobre o 

percurso e os equipamentos de segurança (luvas e capacete). Seguem até Parque Ecológico em um percurso de 06km, no local serão 

convidados a participar de um plantio de muda nativa na mata ciliar do rio Formoso, após seguem por uma trilha de 2.200 metros 

passando por dois deques com parada para banho. Em alguns pontos, o visitante poderá empurrar a bicicleta devido à declividade da 

trilha. Após o percurso retornará ao acesso ao asfalto, retornando à cidade. Ao todo o percurso do passeio tem em média 14 

quilômetros, com duração de 4 horas. 

Restrição: 

➔ Não indicados para gestante, pessoas com cirurgia recente e cardíacas. 

➔ Criança a partir de 12 anos pode fazer ou 1,55 de altura. 

http://loboguarabikeadventure.blogspot.com/ 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 até 30-06-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Lobo Guará R$ 115,00 

 

QUADRICICLO ROTA ZAGAIA 
Realizado em um percurso de 06km dentro do Zagaia Eco Resort Hotel, passando por uma mata e diversos obstáculos, acompanhados 

por monitor. O passeio disponibiliza capacetes e tocas higienizadas. É obrigatório o uso de tênis. 
Restrições: 

* Para Quadriciclo Fourtrax 420cc 

➔ Crianças de 06 anos acima na garupa. (Criança de 06 a 08 anos é free). 
➔ Crianças acima de 16 anos pode pilotar o Quadriciclo. 

* Para Quadriciclo infantil 250cc 

➔ Esse Quadriciclo é para crianças de 10 a 15 anos. 

➔ Não tem garupa esse Quadriciclo. 

Distância da cidade: 03 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Quadriciclo Zagaia individual (four tracks / somente acima de 16 anos) 420 CC R$ 162,00 

Quadriciclo Zagaia duplo (four tracks/ somente acima de 16 anos) 420 CC R$ 217,00 

Quadriciclo Rota Zagaia - infantil 150cc (criança de 10 a 15 anos) R$ 142,00 

  
 

QUADRICICLO TRILHA BOIADEIRA 
O passeio é realizado em quadriciclos individuais ou duplos acompanhados por um monitor em um percurso de 09km dentro da mata 

da Trilha Boiadeira passando por vários obstáculos. O passeio disponibiliza capacetes e tocas higienizadas. 

É obrigatório o uso de tênis. 

Restrições: 

➔ Crianças de 06 anos acima na garupa. (Criança de 06 a 08 anos é free) 
➔ Crianças acima de 16 anos pode pilotar o Quadriciclo. 

Distância da cidade: 01 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Quadriciclo Zagaia individual (four tracks / somente acima de 16 anos) 420 CC R$ 162,00 

Quadriciclo Zagaia duplo (four tracks/ somente acima de 16 anos) 420 CC R$ 217,00 

 

CAVALGADA RECANTO DO PEÃO 
O percurso tem 07 km pela mata preservada, passando por uma área da reserva da fazenda, os visitantes terão a oportunidade de se 

caracterizar como verdadeiros peões de comitiva, o passeio fornece calça de couro e chapéu de palha (vestimentas tradicionais dos 

peões). A atividade pode ser realizada nos turnos da manhã, tarde ou noite, sendo que pela manhã não é fornecido nenhum tipo de 

alimento. Após o percurso da tarde o visitante terá a oportunidade de experimentar um delicioso café da tarde. Para a cavalgada noturna 

é servido o arroz carreteiro (prato tipico na região). 

Obs.: Para as pessoas que não queiram fazer a cavalgada mas querem acompanhar a familia, os mesmos podem aguardar no recpetivo, 

porém cobra-se apenas a taxa do lanche ou do carreteiro – R$ 30,00 por pessoa. 
 

Restrições: 

• Peso máximo 140 kg. 

http://loboguarabikeadventure.blogspot.com/
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➔ Criança de 00 a 02 não podem fazer o passeio. 

➔ Gestantes não podem fazer o passeio. 

➔ Criança acima de 02 anos completos a 05 anos pode ir na garupa, é free. 

➔ Criança de 06 a 12 anos deve ir sozinho (porem é avaliado pelo monitore se tem condições de guiar sozinho ou se devera ser 

puxado. 
➔ É obrigatório o uso de calçado fechado e calça; 

Distância da cidade: 15 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-06-2018 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Cavalgada SEM lanche (manhã) - adulto R$ 70,00 R$ 70,00 

Criança de 06 a 12 anos - SEM lanche R$ 60,00 R$ 60,00 

Cavalgada COM lanche (tarde) - adulto R$ 98,00 R$ 98,00 

Criança de 06 a 12 anos - COM lanche R$ 90,00 R$ 90,00 

Cavalgada COM Carreteiro (Noturno) - adulto R$ 120,00 R$ 120,00 

Criança de 06 a 12 anos COM carreteiro R$ 105,00 R$ 105,00 

 

 ATRATIVOS ECO PARK PORTO DA ILHA (ILHA DO PADRE) 
DURAÇÃO - MEIO PERÍODO OU DIA INTEIRO 

PASSEIO DE BOTE NO RIO FORMOSO: 
A bordo de botes infláveis de borracha, num percurso de 05 km pelo Rio Formoso, os visitantes têm a oportunidade avistar a fauna e 

flora local em meio às 02 suaves corredeiras e descidas nas 03 cachoeiras. 
Restrições: 

➔ Não é permitida a entrada de criança menor de 05 anos e mulheres grávidas em qualquer período de gestação. É obrigatório para 

crianças apresentação de documento para a confirmação da idade no receptivo para a realização do passeio. 

➔ É proibido o uso de equipamentos fotográficos durante o passeio. 

Distância da cidade: 12 km 

 

DUCK: 
Passeio é realizado no rio Formoso em canoa inflável com capacidade para 02 pessoas cada, o trajeto tem aproximadamente 03 km, a 

maioria do percurso em águas tranquilas, onde grupo contempla a fauna e flora, mas passa por 03 cachoeiras. 

Restrições: 

➔ Não é permitida a entrada de criança menor de 05 anos e mulheres grávidas em qualquer período de gestação. É obrigatório para 

crianças apresentação de documento para a confirmação da idade no receptivo para a realização do passeio. 
➔ É proibido o uso de equipamentos fotográficos durante o passeio. 

Distância da cidade: 12 km 

 

BOIA CROSS: 
São aproximadamente 300 metros de descida, passando por corredeiras e cachoeiras de tamanhos diferentes; 

Restrições: 

➔ Não é permitida a entrada de criança menor de 05 anos e mulheres grávidas em qualquer período de gestação. É obrigatório para 

crianças apresentação de documento para a confirmação da idade no receptivo para a realização do passeio. 
➔ É proibido o uso de equipamentos fotográficos durante o passeio. 

Distância da cidade: 12 km 

 

STAND UP PADDLE: 

Deslizar sobre uma prancha passando pelo incrível cenário do Rio Formoso. 

Restrições: 

➔ Não é permitida a entrada de criança menor de 05 anos e mulheres grávidas em qualquer período de gestação. É obrigatório para 

crianças apresentação de documento para a confirmação da idade no receptivo para a realização do passeio. 

➔ É proibido o uso de equipamentos fotográficos durante o passeio. 

Distância da cidade: 12 km 

 

BARCO ELETRICO: 
O percurso tem 02km passando por aguas calmas e com uma parada para contemplação e fotos. ‘ 

Distância da cidade: 12 km 

 

PASSAPORTE: 
(Day use, Stand Up Paddle, Bóia.) 

Stand Up Paddle: Deslizar sobre uma prancha passando pelo incrível cenário do Rio Formoso; 

Boia Cross Ilha do Padre: São aproximadamente 300 metros de descida, passando por corredeiras e cachoeiras de tamanhos 

diferentes; 

Restrições: 

➔ Não é permitida a entrada de criança menor de 05 anos e mulheres grávidas em qualquer período de gestação. É obrigatório para 

crianças apresentação de documento para a confirmação da idade no receptivo para a realização do passeio. 
➔ É proibido o uso de equipamentos fotográficos durante o passeio. 

Distância da cidade: 12 km 

COMBO COM BOTE: 
(Day use, Stand Up Paddle, Bóia, Bote.) 

Stand Up Paddle: Deslizar sobre uma prancha passando pelo incrível cenário do Rio Formoso; 

Boia Cross Ilha do Padre: São aproximadamente 300 metros de descida, passando por corredeiras e cachoeiras de tamanhos 

diferentes; 

Passeio de Bote: Trajeto de 05 km, passando por três cachoeiras e duas corredeira, com uma parada para banho de 
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aproximadamente 15 minutos; 

Restrições: 

➔ Não é permitida a entrada de criança menor de 05 anos e mulheres grávidas em qualquer período de gestação. É obrigatório para 

crianças apresentação de documento para a confirmação da idade no receptivo para a realização do passeio. 
➔ É proibido o uso de equipamentos fotográficos durante o passeio. 

Distância da cidade: 12 km 

 

COMBO COM DUCK: 
(Day use, Stand Up Paddle, Bóia, Duck.) 

Stand Up Paddle: Deslizar sobre uma prancha passando pelo incrível cenário do Rio Formoso; 

Boia Cross Ilha do Padre: São aproximadamente 300 metros de descida, passando por corredeiras e cachoeiras de tamanhos 

diferentes; 
Duck: Trajeto de aproximadamente 03 km, de águas tranquilas em sua maior parte, passando por três cachoeiras. 

Restrições: 

➔ Não é permitida a entrada de criança menor de 05 anos e mulheres grávidas em qualquer período de gestação. É obrigatório para 

crianças apresentação de documento para a confirmação da idade no receptivo para a realização do passeio. 
➔ É proibido o uso de equipamentos fotográficos durante o passeio. 

Distância da cidade: 12 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-19. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Passeio de Bote - adulto R$ 136,00 R$ 150,00 

Passeio de Bote - chd de 05 a 11 anos R$ 110,00 R$ 120,00 

Passeio de Duck - adulto R$ 136,00 R$ 150,00 

Passeio de Duck - chd de 05 a 11 anos R$ 110,00 R$ 120,00 

Passeio de Boia Cross - adulto R$ 57,00 R$ 62,00 

Passeio de Boia Cross - chd de 05 a 11 anos R$ 46,00 R$ 49,00 

Passeio de Barco Elétrico - adulto R$ 68,00 R$ 74,00 

Passeio de Barco Elétrico - chd de 05 a 11 anos R$ 57,00 R$ 61,00 

Passeio de Stand Up Paddle - adulto R$ 57,00 R$ 62,00 

Passeio de Stand Up Paddle - chd de 05 a 11 anos R$ 46,00 R$ 49,00 

Passaporte - adulto R$ 89,00 R$ 97,00 

Passaporte - criança de 05 a 11 anos R$ 78,00 R$ 84,00 

Combo com Bote - adulto R$ 196,00 R$ 207,00 

Combo com Bote - chd de 05 a 11 anos R$ 174,00 R$ 180,00 

Combo com Duck - adulto R$ 196,00 R$ 207,00 

Combo com Duck - chd de 05 a 11 anos R$ 174,00 R$ 180,00 

Almoço Opcional R$ 48,00 R$ 52,00 

 
 

 BALNEARIOS 

 

BALNEÁRIO MUNICIPAL DO RIO FORMOSO 
DURAÇÃO - MEIO PERÍODO OU DIA INTEIRO 
As margens do Rio Formoso, no balneário pode-se nadar no rio de águas cristalinas entre piraputangas, curimbas e dourados. Possui 

restaurantes, quadra de vôlei e futebol de areia, e vestiários masculino e feminino. 

Distância da cidade: 07 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Balneário Municipal R$ 36,00 R$ 47,00 

 
 

BALNEÁRIO DO SOL 
DURAÇÃO - MEIO PERÍODO OU DIA INTEIRO 
Localiza-se às margens do Rio Formoso, o visitante pode nadar entre as piraputangas, curimbas e dourados, com lindas cachoeiras 

fazendo parte do cenário. Possui tirolesa e trampolim, restaurante, redário, quadras de vôlei e futebol de areia. Oferece ainda 

churrasqueiras cobertas com mesas e cadeiras. 

Distância da cidade: 12 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-07-2018 ATÉ 30-11-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Adulto R$ 60,00 

Criança de 06 a 10 anos R$ 40,00 

 
 

BALNEÁRIO DA NASCENTE AZUL 

FECHADO TODA TERÇA-FEIRA DE BAIXA TEMPORADA 
DURAÇÃO - MEIO PERÍODO OU DIA INTEIRO 
O Balneário da Nascente Azul contem vários entretenimentos como: 

Cascata com aguas correntes da nascente, que proporciona uma massagem relaxante; Vôlei de areia; Prainha; Playground; Área para 

banho de sol; Pergolado com espreguiçadeira para relaxamento; Wi-fi; Redario; Piscina ecológica com aguas correntes da nascente, 

Aqualokko; Bar e Restaurante. 

- O Aqualokko é um circuito de aventura aquatica, composto de pontes suspensas, balsa flutuante, poste de escalada, e uma tirolesa 

molhada sobre o Lago. 

Distância da cidade: 36 km 
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www.nascenteazul.com.br 
VALOR VÁLIDO DE 20-12-18 ATÉ 20-12-19. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Passeio R$ 52,00 R$ 62,00 

Criança de 06 a 11 anos R$ 42,00 R$ 52,00 

Almoço opcional R$ 45,00 R$ 45,00 
 

PRAIA DA FIGUEIRA 

FECHADO TODA SEGUNDA-FEIRA DE BAIXA E ALTA TEMPORADA 
DURAÇÃO - MEIO PERÍODO OU DIA INTEIRO 
Praia da Figueira, antigo bolsão de extração calcária, que deu origem a uma lagoa de água cristalina, e uma extensa praia com areia 

branca, ideal para caminhadas, com tirolesa, banhos de sol, quadra de vôlei, wife livre, quiosques, bangalôs e restaurante. 

Distância da cidade: 14 km 

http://www.praiadafigueira.com.br/index2.html 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Passeio R$ 67,00 R$ 77,00 

Criança de 06 a 11 anos R$ 47,00 R$ 52,00 
 

REFUGIO DA BARRA 

FECHADO TODA QUARTA-FEIRA DE BAIXA 
É no Rio Formoso e possui 200m de área de banho entre dois decks, um de 30m em frente ao restaurante inclui uma piscina dentro 

do rio para crianças de até 5 anos. O imenso gramado à beira do rio ajuda a transformar o dia do visitante em um momento 

inesquecível de pura beleza. 
Dispõem de restaurante e vestiários masculinos e femininos. 

Distância da cidade: 16 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-19. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Valor por pessoa adulta R$ 52,00 R$ 67,00 

Valor criança 06 a 11 anos R$ 32,00 R$ 42,00 

 

BALNEÁRIO ILHA BONITA 
DURAÇÃO - MEIO PERÍODO OU DIA INTEIRO 
A infra-estrutura tem pontes de madeira, trilhas , 2 tirolesas, piscinas naturais e restaurante, onde pode-se observar de perto variadas 

espécies de peixes. 

Distância da cidade: 14 km 

http://www.ilhabonita.com.br/ 
VALOR VÁLIDO DE 01-11-2018 ATÉ 31-10-2019. 

PASSEIO BAIXA OU ALTA TEMPORADA 

Adulto R$ 70,00 

Criança de 06 a 11 anos R$ 45,00 

 

BALNEÁRIO ECO PARK PORTO DA ILHA (ANTIGA ILHA DO PADRE) 
DURAÇÃO - MEIO PERÍODO OU DIA INTEIRO 
O Rio Formoso se abre em vários canais, formando uma ilha com pequenas cachoeiras e piscinas naturais. O visitante também pode 

optar por fazer passeios de aventura, como o bote, boia cross, duck e stand-up – sendo necessário comprar ingressos na agência 

antecipadamente. 
Dispõem de restaurante e vestiários masculinos e femininos. 

Distância da cidade: 12 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-19. 

PASSEIO BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

Adulto R$ 57,00 R$ 62,00 

Criança de 05 a 11 anos R$ 46,00 R$ 49,00 

 

• COMTEMPLAÇÃO 
 

BURACO DAS ARARAS 
DURAÇÃO – MEIO PERIODO 
Localizado no município de Jardim, próximo ao Rio da Prata, trata-se de uma imensa cratera encravada no cerrado com 

aproximadamente 500 m de circunferência e 100 m de profundidade. O passeio é feito em uma trilha de 970 metros de contemplação 

ao redor do buraco com parada em duas plataformas, onde pode-se avistar araras-vermelhas e outras aves que habitam o seu interior, 

sobrevoando o local. Assim, sendo, os melhores horários para visitação são pela manhã ou ao final da tarde, antes de escurecer. 
Distância da cidade: 60 km 

http://buracodasararas.tur.br/ 
VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO PREÇO ÚNICO 

Adulto R$ 78,00 

Criança de 08 a 12 anos R$ 58,00 

 

PROJETO JIBOIA 

http://www.nascenteazul.com.br/
http://www.praiadafigueira.com.br/index2.html
http://www.ilhabonita.com.br/
http://buracodasararas.tur.br/
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É um projeto de iniciativa privada onde o seu proprietário faz um trabalho de desmistificação das serpentes. Sua experiência com 

esses animais começou na Austrália em 1983, onde ele por acaso teve contato uma serpente pela primeira vez. Depois disso, sempre 

teve serpentes como animais de estimação, e quando mudou para Mato Grosso do Sul, para trabalhar como intérprete, acabou 

transformando seu hobby em um programa de educação ambiental. Ao final da palestra, os visitantes podem tirar uma fotografia com 

uma cobra nos ombros. 

http://www.projetojiboia.com.br/ 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2018 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO PREÇO ÚNICO 

Adulto e Criança acima de 05 anos R$ 50,00 

Criança de 0 a 04 anos Free 

 

TABOA FÁBRICA DE ENCANTOS 
Localizado a 700 m do Taboa Bar que fica no centro da cidade, tendo passarela coberta por todo percurso com oficina de cerâmica, 

artesanato com fibra de taboa, degustação da taboa e cachaça variadas, chá com ervas orgânicas e loja com artesanatos produzidos 

na fabrica. 
No final do passeio ganha um brinde de artesanato (cerâmica ou em tecido). 

*Horário de funcionamento para visitação de segunda a sexta as 14h00/ 15h00 e 16h00 / Duração média do passeio 
1h20. 
VALOR VÁLIDO DE 01-01-19 ATÉ 30-06-2019 

PASSEIO PREÇO ÚNICO 

Adulto R$ 57,00 

Criança de 0 a 12 anos FREE 

 

AQUÁRIO DE BONITO 
Localizado no centro da cidade, o Aquário de Bonito é a única exposição de peixes permanente do estado do Mato Grosso do Sul.  

Oferece ao visitante a oportunidade única d conhecer de perto mais de 70 variedades de peixes de Bonito e Pantanal. 

Horário de atendimento das a partir de 09h da manhã até 22h todos os dias da semana. 

Duração do passeio em torno de 40 min. porem se o turista quiser ficar mais o tempo é livre. 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO PREÇO ÚNICO 

Adulto e criança acima de 06 anos R$ 45,00 

Criança de 0 a 05 anos FREE 

• MERGULHO COM CILINDRO 

 

MERGULHO COM CILINDRO NO RIO DA PRATA 
O passeio é acompanhado por um mergulhador profissional experiente que guiará o visitante. O mergulho ocorre em profundidades 

entre 05 e 07 metros, e além do cenário subaquático, você estará cercado por cardumes de peixes de várias espécies como Piraputangas, 

Pacu, Pintado, Curimbatás e Dourados. Os feixes de luz, galhadas e troncos caídos, paredões de pedra e formações rochosas compõem 

uma paisagem subaquática incrível. 

Antes de iniciar o passeio: No Deck de Pedra do Rio da Prata o instrutor irá passar todas as instruções básicas e de adaptação aos 

equipamentos e depois irá ajudar os visitantes a se equiparem para o passeio. O mergulho pode ser feito por qualquer pessoa acima 

de 12 anos. Não é necessário possuir experiência prévia ou certificação de mergulho. 

Restrição: 

➔ Criança acima de 10 anos que pode fazer o passeio de mergulho com cilindro. 

Distância da cidade: 45 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

PASSEIO PREÇO ÚNICO 

Mergulho no Rio da Prata R$ 283,00 

Almoço R$ 56,00 

 
 

MERGULHO COM CILINDRO NA LAGOA MISTERIOSA 

Período de funcionamento - maio a setembro com consultoria antes para saber como estão as condições locais 
Chegando ao receptivo da Lagoa os visitantes farão uma caminhada de 600 metros por trilha interpretativa até chegar ao mirante de 

contemplação. Após contemplar, o grupo segue por uma escadaria de 179 degraus que dá acesso à lagoa, o que exige um esforço 

moderado. O instrutor poderá atender no máximo duas pessoas por mergulho. 

Duração aproximada do passeio: em torno de 01h40min. Tempo de mergulho: em torno de 30 a 40 minutos. 
Restrições: 

➔ Criança acima de 10 anos e máximo 65 anos que pode fazer o passeio de mergulho com cilindro. 

➔ Crianças até 12 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. 

➔ É obrigatório o uso de calçados fechados com solado anti-derrapante para a trilha e escadaria. 

➔ Não é permitido ingerir bebida alcoólica antes do passeio, fumar e lanchar, tanto na trilha como na lagoa. 

CATEGORIAS DE MERGULHO PERMITIDAS: 

Obs.: Obrigatório a apresentação da credencial de mergulhador para a categoria básico e avançado. 

- Batismo - sem credencial - profundidade máxima do mergulho 08 metros 

- Autônomo básico - Open Water Scuba Diver - profundidade máxima do mergulho 18 metros 

- Autônomo avançado - Advanced Open Water Scuba Diver - profundidade máxima do mergulho 25 metros. 

http://www.lagoamisteriosa.com.br 

Distância da cidade: 45 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019. 

http://www.projetojiboia.com.br/
http://www.lagoamisteriosa.com.br/
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PASSEIO PREÇO ÚNICO 

Mergulho para qualquer uma das credenciais acima citadas R$ 400,00 

Almoço R$ 56,00 

 

MERGULHO COM CILINDRO NO RIO FORMOSO 
Equipado, o visitante recebe orientações sobre segurança do instrutor na margem do Rio Formoso antes de começar o mergulho. 

Sempre acompanhados pelo instrutor, é possível que o visitante mergulhe por aproximadamente 30 minutos. O mergulho tem 

inúmeras bolhas formadas pela força da água caindo nas cachoeiras são uma das belezas que se pode observar enquanto o visitante 

respira embaixo d'água. Não é necessário possuir experiência prévia ou certificação de mergulho. 

Restrição: 

➔ Criança acima de 10 anos que pode fazer o passeio de mergulho com cilindro. 

Distância da cidade: 07 km 

VALOR VÁLIDO DE 01-01-2019 ATÉ 31-12-2019 

PASSEIO PREÇO ÚNICO 

Mergulho no Rio Formoso – Bonito Scuba R$ 297,00 

 
 

MERGULHO COM CILINDRO NO BALNEARIO DA NASCENTE AZUL 

FECHADO TODA TERÇA-FEIRA DE BAIXA TEMPORADA 
DURAÇÃO – MEIO PERIODO OU DIA INTEIRO 
Tem profundidades de até 5 metros, acompanhados por instrutor de mergulho, onde é possível mergulhar com cardumes de 

diferentes espécies de peixes. 

Observação: Não é necessário possuir experiência prévia ou certificação de mergulho. 

Duração do Passeio: Em torno de 40min a 1h00, desde o recebimento do equipamento, informações e mergulho. 

Incluso: Instrutor de Mergulho, roupas, botas de neoprene, máscara, equipamento de mergulho e direito ao acesso do Balneário da 

Nascente Azul que possui cascata com aguas correntes da nascente, que proporciona uma massagem relaxante; Vôlei de areia; 

Prainha; Playground; Área para banho de sol; Pergolado com espreguiçadeira para relaxamento; Wi-fi; Redario; Piscina; Aqualokko. 

- O Aqualokko é um circuito de aventura aquatica, composto de pontes suspensas, balsa flutuante, poste de escalada, e uma tirolesa 

molhada sobre o Lago. 

Restrição: 

➔ Criança acima de 10 anos que pode fazer o passeio de mergulho com cilindro. 

Distância da cidade: 36 km 

www.nascenteazul.com.br 

 

PASSEIOS PREÇO ÚNICO 

Mergulho com cilindro R$ 242,00 

Almoço Opcional R$ 45,00 

 
 

 PANTANAL 

 

FAZENDA SAN FRANCISCO DAY USE 
Inclui 02 passeios diários, onde a ordem dos passeios é definida na fazenda. Os passeios inclusos são: 

Safári fotográfico – é Feito em carro aberto pela área da plantação de arroz irrigado onde podem observar aves de varias espécies e 

também alguns mamíferos de meio porte como servo do pantanal, capivaras, anta, etc. 

Passeio de Chalana – é feito uma trilha até o corixo São Domingos, onde fica a chalana que é um barco a motor de dois andares. O 

passeio inicia fazendo uma descida pelo corixo até uma parada para a pesca de piranhas, depois aproximadamente 01 hora de pesca 

a chalana começa a voltar parando em alguns pontos onde tem os jacarés onde ficam esperando para se alimentar das piranhas que 

foram pescadas. 

Almoço esta incluso: um almoço simples como arroz, feijão, carne bovina, farofa, saladas verdes e mandioca. Tem a sobremesa que 

é feita na fazenda mesmo, como doce de leite, queijo de búfala, doce de abóbora. 

OBS: O passeio pede R$ 50,00 como cheque calção. Então não esquecer de levar dinheiro. 

Distância da cidade: 162 km 
VALOR VÁLIDO DE 01-07-18 ATÉ 30-06-2019. 

PASSEIO VALOR ÚNICO 

Day use San Francisco adulto R$ 225,00 

Day use San Francisco criança de 05 a 11 anos R$ 155,00 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Horário de funcionamento da Agência: 07h00 às 19h00 de segunda a domingo. 
 

• O PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 28 DE FEVEREIRO SÃO CONSIDERADOS MESES DE 

PIRACEMA (PROCRIAÇÃO DOS PEIXES). NESSA ÉPOCA DO ANO QUASE NÃO SE VÊ PEIXES 

COMO NOS OUTROS MESES. 

• LEMBRANDO QUE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO SÃO CHUVOSOS NA NOSSA REGIÃO. 

ENTÃO TEM A POSSIBILIDADE DE TURVAR AS ÁGUAS. 

VALOR VÁLIDO DE 20-12-18 ATÉ 20-12-19 

http://www.nascenteazul.com.br/
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• DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO A TEMPERATURA PODERÁ VARIAR DE 15ºC A 25ºC 

DURANTE O DIA E CHEGAR A 6ºC À NOITE, DEPENDENDO DA FRENTE FRIA. 

• NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SERVIÇOS FORA DA AGÊNCIA, POR EXEMPLO, FOTO 

TIRADA NOS PASSEIOS POR TERCEIROS E LOCAÇÕES EFETUADAS FORA DA AGÊNCIA. 

• NÃO PRETENDEMOS EM NENHUM MOMENTO DESANIMAR NOSSOS CLIENTES, NOSSA 

INTENÇÃO É SEMPRE DIZER A VERDADE, POR ISSO SEMPRE COLOCAMOS ESSAS 

INFORMAÇÕES QUE ACHAMOS IMPORTANTES, POIS COMO TRABALHAMOS COM A 

NATUREZA, É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A NATUREZA ESTÁ EM CONSTANTE MUDANÇA, 

POR ISSO A CADA ESTAÇÃO SEMPRE TEM ALGO DIFERENTE. 

• INFORMAMOS QUE BONITO DISPÕE DE APENAS QUATRO AGÊNCIAS BANCÁRIAS COM CAIXA 

ELETRÔNICO ATÉ AS 21H00, QUE SÃO: BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO, CAIXA 

ECONOMICA E SICREDI. NÃO TEMOS CAIXA BANCO 24 HORAS. 

• NO COMÉRCIO GERAL NEM TODOS ACEITAM CARTÃO DE CRÉDITO. 

• EM RELAÇÃO AO FUSO HORÁRIO, TEMOS UMA HORA A MENOS QUE BRASÍLIA. 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PASSEIOS 
 

• NÃO É PERMITIDO USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS, USO DE CIGARROS OU ESTAR SOB EFEITO 

DE DROGAS NO ATO DOS PASSEIOS, CASO ESTIVER O GUIA TEM AUTONOMIA DE RETIRÁ-LO 

DO GRUPO E O MESMO PERDERÁ O PASSEIO SEM RESSARCIMENTO DO VALOR. 

• TODOS OS PASSEIOS ESTÃO SUJEITOS AS ALTERAÇÕES DE PREÇOS SEM PRÉVIO AVISO; 

• OS PREÇOS DOS PASSEIOS SÃO POR PESSOA E JÁ ESTÁ INCLUSA A TAXA DO GUIA; 

• O TRANSPORTE NÃO ESTÁ INCLUSO; AS ESTRADAS DE ACESSO AOS PASSEIOS SÃO TODAS DE 

TERRA; 

• OS PASSEIOS SÃO LIMITADOS, POR ISSO É PRECISO FAZER RESERVAS ANTECIPADAS; 

• ACONSELHAMOS LEVAR EM TODOS OS PASSEIOS: ROUPA DE BANHO, TOALHA, BONÉ, TÊNIS, 

PROTETOR SOLAR, REPELENTE, MÁQUINA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA. 

Calendário de Alta Temporada - 2019 

Mês Período Feriado 

Janeiro       01 a 27    Férias Escolares 

Março         01 a 06    Carnaval 

Abril 19 a 21    Semana Santa 

Julho          06 a 28    Férias Escolares 

Outubro      11 a 15    Semana N. Sra. Aparecida 

Novembro  15 a 17    Proclamação da República 

Dezembro  21 a 31    Férias Escolares**** 


