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  1º DIA – CORUMBÁ  

Chegada à cidade de Corumbá e check in no Hotel Nacional, à partir das 14h. Tarde e noite livre. Opcional 
(extra): jantar de boas-vindas: Jantar Mesa Corumbá (menu degustação), no restaurante Dolce Café. 

  2º DIA – CORUMBÁ & RIO PARAGUAI  

Após o café da manhã, faremos o check out do Hotel Nacional as 8h00, e as 8h30 sairemos para um circuito 
histórico-cultural pela cidade de Corumbá. As 10h30 embarcaremos no barco-hotel COMODORO, e 
iniciaremos nossa a navegação pelo majestoso Rio Paraguai com um alegre almoço. Nossa tarde é livre, 
aproveite para descansar, tomar um banho de sol, explorar a embarcação ou conversar. Antes do jantar, 
por volta das 19h00, trocaremos um “dedo de prosa” a programação do dia seguinte, junto com nossos 
guias. Nosso jantar será as 20h00. 

  3º DIA – SERRA DO AMOLAR & PARQUE NACIONAL DO PANTANAL  

Despertaremos com o incrível nascer do sol do Pantanal com um café da manhã fresquinho. Nossa manhã, 
a partir das 7h30, será dedicada a navegando em botes, a caminhar e a remar de caiaque pelas áreas da 
majestosa e incomparável Serra do Amolar, morraria em arenito que se estende por 80 quilômetros na 
planície pantaneira, entre Corumbá (MS), Cáceres (MT) e a fronteira com a Bolívia. Um lugar que 
transborda beleza e muita energia. Após as atividades da manhã retornamos por volta das 11h20 à 
embarcação para o almoço. Pela tarde, as 14h30, somos convidados a colocar a mão na massa e a entender 
a diferença entre chipa e pão de queijo. As 15h00, navegando em botes até o Parque Nacional do Pantanal 
e o Morro do Cará-Cará, onde encontraremos os registros rupestres das primeiras civilizações do Pantanal 
e uma da planície de tirar o fôlego. As 18h00 retornamos à embarcação, e por volta das 19h30, trocaremos 
um “dedo de prosa” sobre a programação do dia seguinte. Nosso jantar será as 20h00. 

  4º DIA – COMUNIDADE DO RIO PARAGUAI MIRIM & ÁGUAS CRISTALINAS  

Neste dia, a comunidade e as águas cristalinas do Paraguai-Mirim nos recebem de braços abertos. A partir 
das 7h30 navegaremos em nossos botes, para conhecer um pouco dos hábitos e dos saberes desse povo das 
águas, que por opção escolheram viver em meio à rica biodiversidade do Pantanal, vivendo da catação de 
isca, cultivo do mel e apreenderam a expressar no artesanato de linha e madeira o seu olhar sobre o 
Pantanal. No meio do percurso faremos uma parada para um banho de energia nas águas cristalinas 
pantaneiras. E após o banho uma Família Ribeirinha nos aguarda para um almoço surpresa. Até 13h30 
retornamos a embarcação e nossa tarde é livre a bordo. As 16h30 prepare-se para um fim de tarde 
encantador, navegaremos em pequenos botes até o encontro do pôr do sol, não se atrase! As 20h00 vista 
uma roupa bem colorida porque teremos um jantar de encerramento do Cruzeiro. 

  5º DIA - CORUMBÁ  

Amanheceremos ancorados no Porto Geral de Corumbá. Desperte, organize suas bagagens, tome o seu 
café da manhã. Nosso desembarque após o café as 8h00. 



  SERVIÇOS INCLUSOS & NÃO INCLUSOS 

Hospedagem 
01 noite com café da manhã, em Corumbá, no Hotel Nacional; 
03 noites em sistema all inclusive, à bordo do barco-hotel COMODORO. 

Traslados 

Aeroporto ou Rodoviária de Corumbá / Passeios em Corumbá / Aeroporto ou Rodoviária de Corumbá. 

Passeios Privativos: 

- Circuito histórico-cultural em Corumbá;
- Safári fluvial pela Serra do Amolar, em bote de alumínio de 6 metros com motor 40hp;
- Trilha na Reserva Natural Acurizal;
- Remada de caiaque na baia da Acurizal;
- Passeio fluvial no Parque Nacional do Pantanal e baía do Burro, em bote de alumínio de 6 metros com
motor 40hp;
- Trilha das inscrições rupestres no Morro do Caracará;
- Visita à famílias ribeirinhas do Rio Paraguai-Mirim;
- Experiência de banho nas águas cristalinas do Rio Paraguai Mirim;
- Passeio do pôr do sol.

Alimentação e Bebidas 
05 cafés da manhã; 
03 almoços; 
03 jantares; 
Bebidas não alcóolicas: conforme cardápio de bebidas à bordo; 
Bebidas alcóolicas: conforme cardápio de bebidas à bordo. 

Não inclui: 

- Passagem Aérea ou Terrestre: Origem / Corumbá / Origem;
- Serviços de comunicação (telefonia e internet);
- Refeições não informadas e bebidas;
- Acompanhamento de guia bilíngue;
- Demais serviços não descritos acima.
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