Os Encantos e Riquezas do estado do
Mato Grosso e Pantanal Norte.
Natal, Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Pantanal, Nobres, Tangará da Serra,
Natal.
Período: 15 a 24 de Janeiro de 2022

Programação:
1º DIA (15/01 – Sábado): NATAL / CUIABA - Às 01:00hs apresentação do grupo no Aeroporto
Internacional Governador Aluízio Alves para embarque no vôo GOL G3 1585/1420 com destino à
Cuiabá (MT). Previsão de chegada às 10:45hs. Recepção e traslado Aeroporto / Hotel categoria
turística onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Tarde City-Tour
Panorâmico conhecendo os principais pontos da cidade como: o Morro da Luz (famoso por se ter
uma bela vista do Centro Histórico da capital), Monumento dos Bandeirantes, Palácio do Governo,
Museu de Pedras Ramis Bucais, Centro Geodésico entre outros. Programação noturna sugerimos
Parque das Águas.
2º DIA (16/01 – Domingo): CUIABA / CHAPADA DOS GUIMARÃES - Às 08:00hs saída do hotel
para visita ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães onde no trajeto faremos parada no
Balneário da Salgadeira, Portão do Inferno entre outros. Retorno ao hotel no final da tarde.
Programação noturna: Praça Popular.
3º DIA (17/01 – Segunda-feira):.CUIABA / PANTANAL - Às 12:00hs acerto de extras no hotel e
saída com destino Sesc Pantanal, previsão de chegada 16:00hs, acomodação em aptos duplos ou
triplos conforme reserva. Dia dedicado as programações do Hotel Sesc Pantanal - Localizado às
margens dos meandros do rio Cuiabá, em meio à exuberante paisagem pantaneira, oferece os
serviços de hospedagem, restaurante, área de lazer com piscinas, salão social, academia de
ginástica, cinema, pistas para caminhada, passeios e o Eixo Ambiental composto pelo Centro de
Interpretação Ambiental, Borboletário, Coleção Entomológica e Formigueiro, entre as principais
atrações do Hotel, os passeios e as atividades recreativas proporcionam uma vivência única como
contemplar o nascer do sol no horizonte da água do rio, emoldurado pela silhueta das árvores e o
despertar de pássaros e bugios; navegar até o rancho pantaneiro e apreciar a cultura local
manifestada na casa, nos costumes, no falar e no cantar pantaneiro.
4º DIA (18/01 – Terça-feira): PANTANAL – Dia dedicado aos atrativos do hotel, como passeio de
barco, arvorismo, trilhas entre outros. Pernoite.
5º DIA (19/01 – Quarta-feira): PANTANAL / CUIABA - Manhã livre. Às 12:00hs acerto de extras,
almoço e às 13:00h saída para Cuiabá. Previsão de chegada 16:00h. Acomodação no Mato Grosso
Palace Hotel ou similar. Programação noturna a combinar.
6º DIA (20/01 – Quinta-feira): CUIABA / TANGARA DA SERRA – Às 08:00 acerto dos extras na
pousada e saída para Tangara da Serra, previsão de chagada 11:00hs, acomodação em pousada
categoria turística. Tarde livre. Noite bares e restaurantes da cidade.
7º DIA (21/01 – Sexta-feira): TANGARA DA SERRA – Às 08:00hs saída para conhecermos um dos
pontos altos da cidade: Cachoeira Salto das Nuvens (Lugar único em meio a belíssimas quedas de
agua). Retorno final da tarde. Pernoite.

8º DIA (22/01 – Sábado): TANGARA DA SERRA / NOBRES - Às 09:00hs saída do hotel com
destino à Nobres, previsão de chagada 12:00hs, onde faremos acomodação em pousada categoria
turística. Em seguida vamos aos passeios oferecidos de acordo com reservas previamente efetuadas
como – Flutuação no Rio Triste / Cachoeira Serra Azul / Lagoa das Araras / Flutuação no Reino
Encantado / Boia Cross / Banho do Balneário Estivado. Retorno a pousada. Pernoite.
9º DIA (23/01 – Domingo): NOBRES – Às 09:00 saída para mais um dia de passeios nas cachoeiras
e lagoas da região. Retorno final da tarde. Noite livre.
10º DIA (24/01 – Segunda-feira): NOBRES / CUIABA / NATAL - Manhã livre para atividades
independentes. Às 12:00hs acerto de extras no hotel e saída para Aeroporto Internacional de Cuiabá
onde embarcaremos às 17:05hs no vôo GOL G3 1131 / 1794 com destino a Natal (RN). Previsão de
chegada
às
01:15hs
do
dia
02/02.
Fim
dos
nossos
serviço.

NOSSO PACOTE INCLUI:





Ônibus ou Micro de turismo com ar; tv,
som, toillete, frigobar;
Bilhete aéreo Natal / Cuiabá / Natal;
9 diárias em hotéis/ pousadas categoria
turística;
Guia acompanhante (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extra de qualquer natureza que não esteja
mencionado neste roteiro.

PREÇO POR PESSOA (PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA – Sujeito a alteração sem prévio
aviso):
 Apto duplo R$ 5.800,00 em até 10 x de R$ 580,00 (Cheque ou cartão de crédito);
 Apto triplo R$ 5.600,00 em até 10 x de R$ 560,00 (Cheque ou cartão de crédito);
INFORMAÇÕES: AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633
Site: wwww.avellartour.com.br / E-mail: avellartour@ig.com.br

