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SERRA DO AMOLAR 
7 dias / 6 noites 

 
Este programa exclusivo se passa em lugar remoto e longe da rota turística: Serra do Amolar, localizada na 
borda oeste do Pantanal, próxima à fronteira com a Bolívia. Ainda pouco conhecida mesmo por brasileiros, 
um mundo que se desdobra aqui: passeios em lanchas, bicicleta, caminhadas, caiaque, interação com a 
comunidade local, inscrições rupestres, cultura e história, áreas alagadas com montanhas (uma paisagem 
um tanto incomum no Pantanal), rios de águas cristalinas e, claro, safaris para observar as ricas flora e fauna 
da região. A gastronomia típica garante energia suficiente para explorar tudo isso. 

 

 
 

Saídas: 03 a 09 Setembro (Sexta a Quinta) / 16 a 22 Outubro (Sábado a Sexta) 
 

DIA 1 – CAMPO GRANDE – CORUMBÁ (A/J) 
Chegada ao aeroporto de Campo Grande (voo com chegada até 9h00) e traslado para Corumbá (422km, 
aprox. 5h30). Almoço em Miranda durante o trajeto. Check-in no hotel e, por volta das 16h30, saída para 
um rápido tour histórico-cultural de Corumbá. Caminhada interpretativa na região do Porto Geral, visitando 
o Instituto Moinho Cultural Sul-americano, o Monumento da Viola de Cocho e o Museu de História do 
Pantanal. Jantar em um restaurante local (estilo menu degustação). Retorno ao hotel por volta das 21h00 e 
pernoite. 

 
DIA 2 – CORUMBÁ – SERRA DO AMOLAR (RESERVA ELIEZER BATISTA) (C/A/J) 
Às 6h00 as bagagens devem estar prontas para retirada e transporte à Pousada Amolar. Café da manhã e 
saída por volta das 7h10 até a Marina do Gelson para embarque em lancha à Reserva Eliezer Batista, em 
Novos Dourados. Durante a navegação pelo Rio Paraguai, parada na Fazenda Jatobazinho para rápido 
abastecimento e uso de toaletes. Chegada por volta das 12h00 na Pousada e almoço. Tarde livre para 
descanso e, por volta das 16h00, saída para a Trilha do Sol (duração aprox. 1h30, nível leve). Retorno à 
pousada e jantar. Pernoite na Reserva Eliezer Batista. 

 
DIA 3 – SERRA DO AMOLAR – RIO PARAGUAI MIRIM, COMUNIDADE E ÁGUAS CRISTALINAS (C/A/J) 
Saída às 7h30 para um tour pelo Rio Paraguai com visitas aos artesãos ribeirinhos e à casa do Zé Meleta 
(ribeirinho coletor de mel e produtor de farinha do Pantanal). Continuação para um banho de rio em águas 
cristalinas, seguido de um pequeno almoço de grelha. Retorno à pousada por volta das 14h00 para descanso. 
Jantar e pernoite na Reserva Eliezer Batista. 
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DIA 4 – RESERVA ELIEZER BATISTA – PARQUE NACIONAL DO PANTANAL – RESERVA ACURIZAL (C/A/J) 
Após café da manhã, saída (7h30) para a Trilha Morrinhos (6km ida e volta, nível médio com subida íngreme 
no final) em uma caminhada por áreas sombreadas dentro da mata e com terreno majoritariamente plano 
margeando morros e baías. Almoço e as 14h30 check-out. Embarque um passeio fluvial (duração 
aproximada de 3h) pelo Parque Nacional do Pantanal. Visita ao complexo arqueológico do Morro do Cará-
Cará onde há inscrições dos primeiros habitantes do Pantanal que se refugiavam neste local no período de 
cheia. Continuação para a Reserva Acurizal, onde serão os próximos pernoites. Acomodação, jantar e 
pernoite na Reserva Acurizal. 

 
DIA 5 – SERRA DO AMOLAR (RESERVA ACURIZAL) & BAÍA DA GAÍVA (C/A/J) 
Saída por volta de 7h00 para a Trilha Sul (12km ida e volta, terreno plano, nível leve)*, passando por áreas de 
campos e matas com parte do percurso sombreada, com possibilidade de avistar o macaco zogue-zogue e o 
macaco-prego (dentre outros mamíferos), além de aves e borboletas. Ao final da trilha, banho em uma 
piscina de água natural. Retorno à pousada e almoço com tempo para descanso. No meio da tarde (por 
volta de 15h00), saída para um safari fluvial até a Baía Gaíva (uma das primeiras áreas ocupadas no 
Pantanal) em um percurso total de 2h30 de navegação. Retorno à pousada para jantar de despedida – um 
churrasco pantaneiro - e pernoite. 
* É possível fazer um dos trechos da Trilha Sul em bicicleta e a logística será definida no dia, caso haja 
interesse (sem custo adicional). 

 
Alternativa: ao invés da Trilha Sul, é possível fazer uma trilha mais curta e fácil, a Trilha da Baía da Acurizal 
(800m, nível leve em terreno plano). A volta é feita pela baía em barco ou remada em caiaque. 

 
DIA 6 – SERRA DO AMOLAR (RESERVA ACURIZAL) – CORUMBÁ – FAZENDA SAN FRANCISCO (C/A/J) 
Às 6h00 as bagagens devem estar prontas para retirada, café da manhã e embarque às 7h10 em lancha 
para retorno a Corumbá (aprox. 6h de duração com uma parada). Almoço em restaurante local em 
Corumbá e embarque em veículo com destino a Fazenda San Francisco (196km, aprox. 2h30). Chegada na 
fazenda e acomodação. Jantar, focagem noturna e pernoite. 

 
DIA 7 – FAZENDA SAN FRANCISCO – CAMPO GRANDE (C/A) 
Café da manhã e saída para atividade pela fazenda, de acordo com a disponibilidade e condições climáticas. 
Após almoço, saída para o aeroporto de Campo Grande (236km, aprox 3h50) e embarque ao próximo destino 
(voo saindo de Campo Grande a partir das 16h30). 

 

 
O ROTEIRO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. 

 
 

PREÇOS POR PESSOA EM REAIS 

Serra do Amolar TPL DBL SGL 

Pacote 7 dias / 6 Noites 
 

7,900 8,280 16,560 

 
Preços válidos somente para as saídas mencionadas, mínimo 2 pessoas. 
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ACOMODAÇÃO 
Corumbá - Nacional Palace Hotel  
Serra do Amolar - Pousada Amolar (Reservas Eliezer Batista e Acurizal) 
Miranda - Fazenda San Francisco 

 

INCLUI 
Traslados terrestres Campo Grande / Corumbá / Fazenda San Francisco / Campo Grande com guia bilingue; 

Traslados em Corumbá com guia bilingue; 
Traslados em lancha in/out Pousada Amolar com lanche e bebidas não alcoólicas;  
1 pernoite no Nacional Palace Hotel com café da manhã; 
4 pernoites na Pousada Amolar (Reservas Eliezer Batista e Acurizal) com pensão completa, incluindo bebidas 
alcoólicas e não alcoólicas; 
1 pernoite na Fazenda San Francisco com pensão completa (não inclui bebidas);  
Refeições conforme mencionado no roteiro (C – café da manhã; A – almoço; J – jantar); 
Atividades mencionadas no roteiro com acompanhamento de guia bilingue; 

 
NÃO INCLUI 
Aéreo de/para Campo Grande; 
Despesas pessoais; 

Qualquer item não descrito como incluso no roteiro. 

 
FORMA DE PAGAMENTO 
25% entrada + saldo em até 3x no cartão 

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
Para as solicitações de cancelamento de reserva, será adotada a seguinte política, conforme o número de 

dias anteriores à data prevista de início: 

 

 inferior a 7 dias, não será devolvido o valor pago; 

 entre 8 e 14 dias, será devolvido o valor equivalente a 50% do valor pago; 

 entre 15 e 30 dias, será devolvido o valor equivalente a 70% do valor pago; 

 superior a 30 dias, será devolvido o valor equivalente a 90% do valor pago. 

 

No caso de cancelamento por COVID-19, o valor pago ficará como crédito para a agência/operadora para ser 

utilizado como pagamento para uma próxima saída disponível do roteiro Serra do Amolar (podendo ser no 

mesmo ano ou em ano subsequente) ou em outra viagem operada pela Pure Brasil, respeitando eventuais 

diferenças tarifárias. Será necessária apresentação de laudo médico e/ou exames que comprovem a 

impossibilidade de viagem na data reservada. 

https://hnacional.com.br/
http://www.pousadaamolar.com/
http://fazendasanfrancisco.tur.br/
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