
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANTANAL ESPECIAL 

 

04 Dias / 03 noites  

Saída: Diárias 

Visitando: Pantanal 

Roteiro Terrestre 

 

O Complexo do Pantanal possui 250 mil quilômetros de extensão, rica fauna e flora que serão exploradas 

durante os passeios. Aproveite para se conectar com a exuberância da natureza, apreciar o nascer e o pôr-do-

sol e trazer na bagagem as mais belas lembranças. 

 

1º Dia –... / Cuiabá/Pantanal 

Recepção e assistência no aeroporto de Cuiabá, saída com destino ao Pantanal, no caminho, paradas para apreciar a 
fauna e flora, ao longo da estrada parque Transpantaneira, check-in (15h00) e apresentação da pousada e suas 
atividades. Trilha ecológica na proximidade da pousada. Jantar e hospedagem. 
 

 
2º Dia – Pantanal 

Após café da manhã, saída para cavalgada por entre as matas e capões nos arredores da pousada. Almoço. À tarde tour 
de barco para contemplação da natureza com paradas para fotos. Tempo livre para desfrutar a área de lazer do hotel. 
Jantar e hospedagem. 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 



RAIDHO AMÉRICAS 
2 

 

 

 Telefone: 5511 3383-1200 - atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

3ª Dia – Pantanal 
Hoje é dia de acordar cedo para ver o nascer do sol e o ouvir os diferentes sons de aves em uma trilha leve, retorno a 
pousada. Após o café da manhã, saída para passeio em barco para contemplação da natureza com paradas para fotos, 

com tempo livre para desfrutar a área de lazer do hotel. Almoço. À tarde trilha ecológica em outra área da fazenda para 
observar pequenos mamíferos. Jantar e hospedagem. 

 
4º 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. 
 
 
 

O Que Inclui: 
 Traslados regulares de chegada e saída; 
 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã, almoço e jantar (exceto no primeiro dia, onde teremos apenas 

o jantar incluído); 
 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. 

 
 

 

Hotel Previsto 

Opção Cidade Hotel Noites Categoria 

1 Poconé Pousada Piuvial 3 Turística Superior 

2 Poconé Pousada Rio Claro 3 Turística Superior 

3 Pixaim Pousada Mt Pantanal 3 Turística Superior 
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Parte Terrestre 
R$ = Real 

Validade Categoria Duplo 

 

Single Alone 
 

Individual 

 

      Triplo 

01Ago´20 a 30Jun´21 
(Pode haver 

suplemento durante 
Natal, Réveillon e 

Feriados Nacionais) 

1 1.918 
 

3.218 2.472 
 

1.603 

2 1.927 

 

3.325 2.605 

 

1.707 

 

3 

 

2.114 

 

3.600 2.770 

 

1.739 

 

 
 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. 


