
 
 
 

 

 
Campos abertos e limpos, vazantes, brejos, 
cordilheiras e baias. Nesses espaços diferenciados, 
uma rica flora e exuberante fauna a todos 
encantam. A Pousada Aguapé pertence a uma 
mesma família há mais de 150 anos. Uma 
verdadeira experiência pantaneira. 
 
A partir de  
R$ 1.540,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
O Pantanal Sul-mato-grossense é a maior área 
úmida contínua do mundo e estende-se ainda pelo 
Paraguai, Bolívia e Argentina. Uma planície isolada 
e cercada por diversas serras que rodeiam a 
região, considerada Patrimônio da Humanidade.  
 

Destaques:   
 
• Possibilidades de dois passeios por dia; 
• Experiências como: Passeio a cavalo, 
caminhada por trilhas, safári fotográfico, passeio 
de barco a motor no rio Aquidauana, pescaria 
esportiva de piranhas na baía, focagem noturna, 
passeio de caiaque, manejo de gado, passeio de 
charrete; 
• Pratos típicos como pão de queijo 
pantaneiro, arroz carreteiro, caribel, caldo de 
piranha, sopa paraguaia; 
• Ouvir as histórias e costumes dos 
pantaneiros; 
Possibilidade de conhecer os Projetos: Parque 
Natural, Arara-azul, Cavalo Pantaneiro, Tamanduá 
e Vitelo Orgânico do Pantanal. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - Campo Grande > Pousada Aguapé 

Chegada no hotel por conta própria e check-in no hotel. Possibilidade de contratar transfer privativo, 
consulte-nos. 

 
 
 
 

 
Pantanal Orgânico  

Pousada Aguapé  
4 dias, 3 noites 

Aquidauana – Pantanal – Mato Grosso do Sul, Brasil  

 



 
 
 

O hotel: 

A área da Pousada Aguapé pertence a uma mesma família há mais de 150 anos, desde 1989 diversificou 
suas atividades, dando continuidade à criação de gado, atuando na área de turismo ecológico e pesca e 
dando apoio a projetos como o Projeto Arara Azul e Pecuária Orgânica. A Pousada Aguapé está localizada 
a 195km de Campo Grande.   

2° dia - Pousada Aguapé 
Café da manhã no hotel. 
 
Desfrute dos passeios que a pousada oferece. 

Passeio a Cavalo 

Todos os passeios realizados passam por paisagens únicas, mas é o cavalo uma das principais atrações da 
Pousada Aguapé, pois é a melhor maneira de se conhecer o pantanal. Cavalgando por seus campos abertos, 
brejos, caápões, cordilheiras, corixos e baias, nos deparamos com uma rica variedade de flora e exuberante 
fauna, típicas de uma região bem preservada. Os cavalos são tranquilos, o que faz com que mesmo quem 
nunca andou a cavalo possa fazer este passeio. Existem diversas trilhas, com percursos mais curtos ou 
longos, que podem ser feitas tanto nas cheias como na seca, sempre com acompanhamento de experientes 
guias locais.   

Manejo de Gado 

O convívio com os pantaneiros e o contato com seus hábitos e costumes, tem seu ponto alto nas lidas com 
o gado, do qual nosso hóspede pode participar com segurança. A paisagem, o linguajar, “os causos”, tudo 
soma para que tenha na pousada Aguapé uma experiência gratificante e inesquecível. 

Este passeio está sujeito à disponibilidade, pode exigir experiência do cavaleiro e depende do tipo de 
serviço que será feito pelos peões da fazenda. 

Para este passeio, são utilizadas as mesmas regras e restrições do passeio a cavalo. 

3° dia - Pousada Aguapé 

Café da manhã no hotel. 

Desfrute dos passeios que a pousada oferece. 

Passeio de barco a motor no Rio Aquidauana 

Conhecer o rio Aquidauana e toda beleza e exuberância de sua mata ciliar com suas arvores centenárias, 
habitat natural de aves, mamíferos e répteis que às suas margens se refugiam ou simplesmente se deliciar 
com os sons e cantos dos pássaros, fazem parte do percurso do passeio de barco. Neste passeio, que dura 
cerca de 2 horas a 2h30, é obrigatório o uso de colete salva-vidas (fornecido pela pousada). O passeio é 
realizado em um barco a motor, com capacidade para 06 pessoas. 



 
 
 

 
Safari Fotográfico 

O Safári Fotográfico é feito em um carro 4×4, aberto, adaptado para o passeio. Permite alcançar regiões 
que ficam mais distantes da sede da fazenda passando por variados tipos de vegetação como campos, 
cerrado, alagados e corixos. Permite uma visão ampla da paisagem e pode-se avistar maior diversidade da 
fauna regional. 

Este passeio tem duração de cerca de 2h30 a 3 horas e pode estar ou não conjugado com a focagem 
noturna, dependo do horário do pôr-do-sol. 

 
Focagem Noturna 

Durante a noite, animais de hábitos noturnos e o céu estrelado do Pantanal é o que se encontra na focagem 
noturna. Um passeio realizado de carro (o mesmo tipo de veículo utilizado no safari), com utilização de 
uma lanterna que deixa mais fácil a localização dos animais à noite. 

 
Passeio com duração de cerca de 1 hora. 

4° dia - Pousada Aguapé 

Check out: até as 12h00 (com almoço). 

 

  INCLUI 

• 3 noites de hospedagem na Pousada Aguapé com café da manhã, almoço, suco da tarde, jantar; 

• 2 passeios por dia “a serem programados pela Pousada” (passeio a cavalo, caminhada por trilhas, 
safári fotográfico, passeio de barco a motor no rio Aquidauana, pescaria esportiva de piranhas na 
baía, focagem noturna, passeio de caiaque, manejo de gado, passeio de charrete – todos 
acompanhados de guia local  idioma Português) conforme tempo disponível do hóspede; 

• Seguro viagem GTA Nacional R$ 30.000. 
 
NÃO INCLUI 

• Traslados; 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 



 
 
 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES e CONDIÇÕES 
 

  Pousada 

Single* Duplo* Triplo* Quadruplo 

BRL 1.998,00 BRL 1.540,00 BRL 1.478,00 BRL 1.434,00 

*Preços por pessoa 
*Preços por 

pessoa 
*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

 
 

Criança (05 a 11 anos)* 

BRL 1.024,00 

*Preços por pessoa 

 
 

   

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 
 
CONDIÇÕES: 
Validade: Até 30/06/2021 - Durante períodos de congressos internacionais, eventos e datas 
comemorativas, os valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte-nos para caso de 
suplemento; 
Seguro: Válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições devem 
ser consultadas;  
Crianças: De 0 a 04 anos cortesia; 
Horário de check-in: a partir das 14h00 (sem almoço);  
Horário de check-out: até as 12h00 (com almoço); 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações; 
Notas importantes: 
A Pousada Aguapé não fornece transporte, mas caso necessário pode contratar esse serviço 
terceirizado;  
Passeio da tarde tem início entre 14h30-17h dependendo do horário do pôr do sol, o jantar é servido 
entre 19h as 20h30.  O passeio diurno extra custa R$ 90,00 por pessoa (qualquer um dos passeios 



 
 
 

oferecidos pela pousada – com cerca de 02 horas de duração). O passeio noturno extra custa R$ 60,00 
por pessoa (focagem noturna de carro ou de barco – com cerca de 01 hora de duração); 
 
 
 
 
 
  

 

 
  

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões 
  

  INFORMAÇÕES 

  

Melhor época: 
O Pantanal se caracteriza por ser uma região de clima quente a maior parte do ano. O verão costuma ser 
chuvoso, que compreende a estação das cheias de dezembro a março. Já entre abril e novembro 
praticamente não ocorrem chuvas. De maio a setembro podem surgir frentes frias que duram cerca de 
04 dias e que às vezes chegam a 7º C.  
A cada ano, o Pantanal passa por três estações que mudam sua paisagem, são elas: 

Estação da cheia: as chuvas de verão provocam as cheias aproximadamente nos meses de dezembro a 

março. Boa parte da fauna ocupa áreas mais altas como caápões e cordilheiras. É uma época boa para 

fazer passeios de barco e encontrar uma paisagem linda nos passeios a cavalo pelos campos inundados. 

Vazante (estação intermediária): acontece normalmente entre abril e junho. O campo já começa a secar 

e a água concentra-se em baías e lagoas que acumulam água e peixes o que faz com que os animais e, 

principalmente, as aves estejam agrupadas nestes locais. 

Estação da seca: é uma excelente época para visitar o Pantanal. A falta de chuva seca muito os c ampos 

facilitando a locomoção entre eles. Além disso, o pouco de água que resta agrupa diversos animais em 

sua redondeza. 



 
 
 

Como chegar: 

A Pousada Aguapé está localizada a 195km (apróx. 2h e 50min) do aeroporto de Campo Grade (CGR). A 

cidade mais próxima é Aquidauana e se encontra a 54km da pousada. Os últimos 50 km de acesso são 

em estrada de terra. 

O que levar: 

• Boné ou chapéu; 

• Roupas confortáveis e leves; 

• Calça comprida (usa-se praticamente em todos os passeios) e a calça jeans é aconselhável usar nos 

passeios a cavalo; 

• Agasalho (principalmente de maio a setembro); 

• Repelente; 

• Protetor solar; 

• Dois pares de tênis; 

• Roupa de banho; 

• Capa de chuva; 

• Óculos de sol; 

• Máquina fotográfica / filmadora; 

• Binóculos. 

Informações Gerais 

• Rede celular Vivo disponível na recepção da pousada 
• Wi-fi gratuita disponível nas áreas sociais da pousada 
• Todos os passeios tem acompanhamento de guia local inclusos, não está incluso guia bilíngue, mas 
pode ser contratado este serviço terceirizado caso necessário e deve ser avisado com antecedência. 
• Condições climáticas, como chuva forte, podem adiar, impedir, interromper ou dificultar a realização 
dos passeios. 
• Como a pousada e as atividades por ela oferecidas se encontram na área rural, no município de 
Aquidauana, eventuais transportes e/ou remoções até a cidade costumam demorar mais de 01 (uma) 
hora. 
• É necessário trazer medicamentos de uso continuo ou que possam precisar utilizar, já que a farmácia 
mais próxima está a 54km de distância. 
• Tipo de voltagem no Mato Grosso do Sul é 127V. 
 
Curiosidades: 

O Pantanal sul-mato-grossense é a maior área úmida contínua do mundo e apenas em território brasileiro 

possui 140 mil km2 de planície de inundação, estendendo-se ainda pelo Paraguai, Bolívia e Argentina. A 

formação do Pantanal teve início entre 2 e 5 milhões de anos atrás e originou uma grande bacia de 

sedimentação, hoje uma planície que está isolada e cercada por diversas serras que rodeiam a região, 

considerada Patrimônio da Humanidade. 

 
O Pantanal exibe uma fauna aquática bem variada, centenas de espécies de peixes garantem a existência 
de uma variadíssima comunidade de aves, mais de 600 espécies vivem na região. Existem ainda grandes 



 
 
 

populações de répteis e mamíferos como jacarés, capivaras, macacos, onças, tatus, quatis, veados, 
tamanduás, entre tantos outros animais. 

Com um pouco mais de 200 anos de ocupação econômica, sua biodiversidade e paisagem cênica são 
praticamente as mesmas que seus antepassados conheceram, uma beleza selvagem e intocada. Campos 
abertos e limpos, vazantes, brejos, caápões, cordilheiras, corixos e baias. Nesses espaços diferenciados, 
uma rica flora e exuberante fauna a todos encantam. Quem tem a honra de conhecer este pedaço do 
paraíso escondido no centro da América do Sul e o prazer de conviver, mesmo que por pouco tempo, com 
a fauna, flora e os costumes pantaneiros, passa a ver a vida com outros olhos. 

 

 
  

 

 

 

 

 


