
 

 

 

DESCUBRA O MATO GROSSO 

10 Dias / 09 noites  

Saída: Diárias 

Visitando: Mato Grosso 

Roteiro Terrestre 

 

O Estado do Mato Grosso, localizado na região centro-oeste brasileira, encanta a todos 

pela diversidade de atrações como o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a 

diversidade da vida selvagem do Pantanal e a capital, Cuiabá que começou seu 

desenvolvimento na época da “Corrida do Ouro”. 

Uma viagem repleta de riquezas históricas, culturais e naturais que certamente 

proporcionará experiências únicas. 

 

1º Dia –... / Cuiabá / São José do Rio Claro 

Recepção e assistência no Aeroporto de Cuiabá (recomendamos a chegada em voo na parte da 
manhã). Traslado a São José do Rio Claro (290 km - aproximadamente 4h00). Chegada e na parte 

da tarde observação de aves ao longo da Trilha Orchid (beija-flores numerosas, periquito pintada, 
o papagaio de cabeça azul, Trogon mascarado, etc.) Jantar e hospedagem.  
 
 

2º Dia – São José do Rio Claro 
Após café da manhã, saída para passeio de observação de pássaros ao longo da Trilha do (Pará 
oropendula, cacique preto solitário, motmot azul-coroado, surucuá cauda negras e mais). Almoço 

na Pousada. Á tarde passeio de flutuação e mergulho em piscina natural, onde é possível nadar 
entre peixes diferentes da região. Pôr do sol na "lagoa de arara". Jantar e hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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3ª Dia – São José do Rio Claro /Nobres  

Após o café da manhã traslado para Vila Bom Jardim Nobres, entrada na pousada disponível a 
partir das 13h00. Na parte da tarde mergulho de flutuação com possibilidade de fotografar e 
visualizar o maravilhoso mundo subaquático típico em regiões calcárias, o Município está todo 
cortado por rios e lagoas com água extremamente cristalina, habitat natural de diversas espécies 
de peixes e plantas. Hospedagem e, no final da tarde visita a Lagoa das Araras para contemplação 
e fotos, jantar. Hospedagem. 
 

4º Dia – Nobres 
Após café da manhã, seguiremos para Cachoeira da Serra Azul – 26km de distância – 
Tempo de passeio – estimado em 1h30min, com 45 Metros de altura, águas azuladas, 
belos peixes e uma nascente de água termal em suas rochas... São algumas das 
qualidades que fazem dessa imponente cachoeira um atrativo de encher os olhos para 
quem tem o privilégio de conhecê-la.    

Inclui: Máscara, snorkel, colete para flutuação, sandália para flutuação, entrada no passeio 
e guia local 
Tempo de duração: 25 minutos de trilha (Ida + 25min volta), tempo total mínimo: 2h30 

e 480 degraus. 
 
IMPORTANTE: 

 Não inclui tirolesa que é paga no local como opcional; 

 Passeio não recomendado para pessoas com dificuldade de locomoção.   
 
Na parte da tarde passeio no Rio Triste, localizado a 18Km de Bom Jardim - Tempo de 
passeio – estimado em 1h45min. Um lindo rio com águas cristalinas de tons esverdeados 
possuindo uma flutuação de aproximadamente 1.100 metros com exuberante fauna e flora 
aquática, em seu trajeto podemos encontrar Dourados, piraputangas e arraias. 
Após o passeio iremos até a lagoa das araras para observação do pôr do sol, jantar e 

Hospedagem. 
 
5º Dia – Nobres / Chapada dos Guimarães 
Café da manhã e saída com destino à Chapada dos Guimarães passando pelos paredões 
com quedas de até 400m. Chegada a pousada e hospedagem. No Final da tarde é possível 
apreciar o pôr do sol no mirante do centro Geodésico da América do Sul, e tempo livre 

para visitar as lojas de artesanato do Centro Histórico da Chapada. Hospedagem. 
 
6º Dia - Chapada dos Guimarães  

Após o café da manhã saída para visitar o Parque Nacional, as trilhas com sete cachoeiras 
sequenciais refrescantes, com tempo para banho em algumas delas. Durante a caminhada é 
possível apreciar a flora típica do cerrado e sua montanha com penhascos e rios. A caminhada 

termina no "Véu de Noiva", uma queda de 90 metros. Retorno a Pousada, noite livre. 
Hospedagem.  

IMPORTANTE: 
O Passeio para visitar as cachoeiras do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é realizado 
através reserva antecipada, a entrada das 8h30 às 11h00, sem exceção, e a saída é permitida 
somente até as 16h00 - Horário limite para emissão dos vouchers até 11h00 
*Sugerimos levar lanches na trilha (frutas, biscoitos e água mineral), pois no local não há 

lanchonetes, estar com roupa apropriada (roupas leves, roupa de banho, toalha pequena, 
sapatos confortáveis ou tênis para caminhada). O guia irá sugerir paradas para banhos nas 

cachoeiras durante o passeio. 
 

7º Dia - Chapada dos Guimarães /Pantanal 
Café da manhã e manhã livre com tempo para visita ao centro histórico, compra de 

souvenires, etc. Seguiremos com destino ao Pantanal, check-in por volta das 15h00. 
Jantar. Após jantar focagem noturna para observação dos brilhantes olhos dos jacarés e 
animais de vida noturna. Hospedagem. 
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8º Dia - Pantanal 

Café da manhã e manhã livre para trilhas nas proximidades da pousada, piscinas, jogos, etc. 
Almoço. Na parte da tarde faremos um passeio de barco por rios e corixos do Pantanal. Jantar 
e hospedagem.  
 
9º Dia – Pantanal 
Após café da manhã, saída para cavalgada por entre as matas e capões nos arredores da 
pousada. Almoço. À tarde caminhadas por trilhas nas proximidades da pousada para 

apresentação da flora local e possibilidade de visualização de aves e mamíferos durante o 
trajeto. Jantar e hospedagem. 

10º Dia – Pantanal / Cuiabá 
Hospedagem até às 13h00. Manhã livre e em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Cuiabá 
(dependendo do horário de voo o almoço poderá ser na pousada). Fim dos serviços. 
 

IMPORTANTE: 
Os passeios podem ter a sua ordem alterada de acordo com fatores climáticos, de segurança e 
liberação dos órgãos competentes (Sema e Corpo de Bombeiros de MT) responsáveis pela 

segurança e conservação 
 
 
O Que Inclui: 

 Traslados regulares de chegada e saída; 
 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã e refeições descritas no itinerário; 
 Passeios conforme descritos; 
 Guias de turismo / condutores ambientais. 

 
 
Que Não Inclui: 

 Passagem aérea; 
 Taxas de embarque e governamentais; 
 Seguro viagem; 
 Bebidas; 
 Hospedagem e alimentação em Cuiabá; 

 Gorjetas; 

 Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
 Maleteiros (nos aeroportos e traslados); 
 O que não estiver especificado como incluído. 
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Hotel Previsto 

Opção Cidade Hotel Noites Categoria 

1 

São José do Rio Claro Pousada Jardim da Amazônia 2 Primeira 

Chapada dos Guimarães Hotel Turismo/ Vento Su/ 
Canto da Mata ou similar 

2 Turística 

Nobres Pousada Rota das Águas/ 

Reino Encantado / Bom 
Garden ou similar 

2 Turística Superior/Primeira 

Poconé - Pantanal Pousada Rio Claro / Pousada 
Piuval ou similar 

3 Turística Superior 

2 

São José do Rio Claro Pousada Jardim da Amazônia 2 Primeira 

Chapada dos Guimarães Pousada Penhasco / Pousada 

do Parque 
2 Primeira 

Nobres Pousada Rota das Águas/ 
Reino Encantado / Bom 

Garden ou similar 
2 Turística Superior/Primeira 

Poconé - Pantanal Pousada Rio Claro / Pousada 
Piuval ou similar 

3 Turística Superior 

 
 

 

Parte Terrestre 
R$ = Real 

Validade Categoria Duplo 
 

Single Alone 

 

Individual 
 

      Triplo 

01Ago´20 a 30Jun´21 

1 6.647 
 

10.940 7.873 
 

5.269 

2 7.260 

 

12.197 8.970 

 

5.827 

 
 OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos 

à disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA 
em Real. 

 Single Alone – 01 passageiro viajando sozinho. 
 Individual – passageiro em quarto individual viajando com no mínimo duas pessoas. 
 CONSULTE-NOS SOBRE PARTE AÉREA 
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INFORMAÇÕES GERAIS: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do 
pacote. Esse deverá ser feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 
300. 

· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de 
crédito (Mastercard, Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos 
a aprovação de crédito.  
 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e 
custos operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de 
serviços – pelo cliente do Contrato de Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour 
Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  

 
Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
 
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a 
viagem; 
- A documentação defeituosa será de única e exclusiva responsabilidade do passageiro, eximindo 
a operadora de qualquer responsabilidade, inclusive do reembolso de qualquer tipo de despesas 

extras. 
- É de responsabilidade exclusiva do solicitante, seja ele passageiro ou seu Agente de Viagem, a 
conferência de sua documentação, especialmente o nome a ser impresso na passagem aérea 
que deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte. Em caso de 
divergência no nome, a passagem poderá ser recusada pela Companhia Aérea no check-in, 
implicando na emissão de uma nova passagem e perdendo a condição de tarifa especial 
originalmente adquirida, assumindo assim multas e penalidades impostas pelas Companhias 

Aéreas que podem chegar a 100% deste primeiro bilhete, além do custo de um novo bilhete em 
tarifa pública segundo as condições e disponibilidade do momento do embarque.  
 

 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações 
sem prévio aviso. 
 


