
Brasilidade - Refúgio Ecológico Caiman  
                                                                                                                                                     

3 Noites 

 

 

 
 
O Refúgio Ecológico Caiman tem como objetivo 
proporcionar experiência única em um dos 
principais biomas do Brasil aliada à excelência 
do serviço, com hospedagem e gastronomia de 
alto padrão. 
 
A partir de  
R$ 5.094,00 por pessoa 
 
Saiba mais 
Pousada Caiman foi a primeira operação de 
ecoturismo no Pantanal sul mato-grossense. Uma 
iniciativa autêntica que há mais de 30 anos 
proporciona aos hóspedes integrações com a 
natureza selvagem do Pantanal e a cultura da 
região. Sua estrutura de alto nível conta com 

três opções de estadia, incluindo a pousada 
principal e duas villas privativas, todas pensadas 
para seu alto conforto. 
 
Destaques: 
 

 Welcome drink - Exclusividade Just Tur; 

 Patrimônio Natural da Humanidade; 

 Bioma mais bem conservado do Brasil - 
80% da cobertura vegetal; 

 Reserva Biosfera Mundial UNESCO; 

 650 espécies de aves e 80 espécies de 
mamíferos transitam pelo bioma; 

 Safári e Safári Offroad. 

 
  



  ROTEIRO 

1° dia - Refúgio Ecológico Caiman 
Chegada por conta própria ao hotel e check-in. 
 
O hotel: 
A Caiman oferece serviço de alto padrão para que o hóspede realize uma imersão no estilo de vida da 
região e vivencie a riqueza do bioma com todo o conforto. Descubra a beleza e os prazeres do 
Pantanal com o conforto que você merece. 
 
A Casa Caiman, pousada principal do Refúgio, conta com 18 apartamentos com varanda, uma piscina 
deliciosa, deck com vista para a baía, salas de estar, lareira, redário e restaurante. 
 
Já para quem deseja viver momentos de ainda mais privacidade, o Refúgio oferece duas villas 
privativas, a Cordilheira e a Baiazinha, com 5 e 6 quartos respectivamente, que podem ser fechadas 
para pequenos grupos, sem abrir mão do serviço hoteleiro. O modelo inclui carro e guia exclusivos 
para o grupo e permite que crianças de qualquer idade participem da viagem. 
 
Gastronomia: 
As refeições na Caiman são inspiradas na cozinha das casas brasileiras, preparadas com ingredientes 
regionais cultivados por comunidades e projetos locais, além de itens colhidos na nossa própria 
agrofloresta. 
 
A hospedagem inclui pensão completa (café da manhã, almoço, jantar e lanches), com exceção de 
bebidas alcoólicas e itens do snack bar. 
 
 
2° dia - Refúgio Ecológico Caiman 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
O pantanal: 
O Pantanal abriga a majestade das onças e a maior avifauna do continente sul-americano, além de 
uma variedade de espécies de plantas que cria um mosaico de vegetações esplendorosas. Tão rica 
quanto o seu ecossistema é a cultura pantaneira, de gastronomia autêntica, tradições cotidianas e 
muitas celebrações. Confira as imagens para admirar a natureza e a cultura que cercam a Caiman. 
 
Em uma experiência na Caiman, é possível avistar as mais de 500 espécies que vivem em liberdade em 
nosso refúgio, sendo 340 espécies de aves. Onça pintada, tamanduá bandeira, anta, capivara, 
jaguatirica, arara-azul e o tuiuiú são algumas belezas encontradas por aqui. 
 
Assim, aproveite as trilhas que são uma oportunidade única de fazer uma imersão na mata, 
desvendando muitas curiosidades e histórias da fauna pantaneira e se aproximando ainda mais da vida 
selvagem. 
 
3° dia - Refúgio Ecológico Caiman 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Atividades: 
As atividades são acompanhadas por guias bilíngues (inglês e português), em sua maioria biólogos, e 
guias de campo, nativos que são verdadeiros conhecedores da região. Em comum, a paixão pelo 
Pantanal. 
 
Atividades inclusas na diária:  
 



Safári: Em carros abertos, o passeio circula por diferentes cenários em busca da vida selvagem do 
Pantanal, e não faltam boas surpresas pelo caminho. 
 
Focagem Noturna: Acompanhados pelo silêncio da mata, os viajantes descobrem hábitos noturnos de 
animais como jaguatirica, tamanduá, onças e jacarés – com o impressionante reflexo vermelho de seus 
olhos – em um passeio emocionante. 
 
Canoa Canadense: Para deslizar sem pressa pela baía e aproveitar para ver o céu pantaneiro mudar de 
cor de maneira surpreendente – a paisagem é inesquecível! 
 
Caiman Tour: Um mergulho na cultura pantaneira, tão presente na essência da Caiman, através de um 
passeio que desvenda curiosidades sobre o universo dos peões. O tour ainda pode visitar pontos 
importantes da comunidade, como a escola e apresentar iniciativas ambientais, como a agrofloresta. 
 
Além das maravilhosas atividades já inclusas no pacote, você tem a oportunidade de imergir mais 
profundamente no Pantanal através de passeios adicionais: 
 
Cavalgada: O jeito mais pantaneiro de conhecer o bioma e interagir com a sua natureza. Com cerca de 
3h30, o passeio percorre diferentes paisagens e ainda oferece boas surpresas pelo caminho.  
Preço: R$ 200,00 por pessoa. 
 
Passeios de Bicicleta: Nada como passear e apreciar a paisagem da Caiman sob outro ponto de vista, 
descobrindo diferentes cenários do nosso refúgio. 
Preço: R$ 100,00 por pessoa. 
 
Observação de Aves: Para os aficionados por aves, uma verdadeira imersão neste universo guiada por 
um profundo conhecedor do tema. Ao longo de um dia inteiro, nossas “passarinhadas” passam por 
diferentes áreas 
do refúgio, desbravando a biodiversidade presente na Caiman: são mais de 344 espécies de aves já 
avistadas, muitas delas raras. 
Preço: R$ 800,00 por pessoa (mínimo de 2 pessoas). 
 
4° dia - Refúgio Ecológico Caiman 
Café da manhã e check-out no hotel. 
 

 

  INCLUI 

 3 noites de hospedagem no Refúgio Ecológico Caiman; 

 Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar); 

 Lanches durante os passeios; 

 Bebidas não alcoólicas; 

 Atividades regulares de contemplação acompanhadas pelos guias Caimaner (bilíngues em 

português/inglês); 

 Guia de campo; 

 Kit de Brasilidade com mochila e necessárie de linhão. 

Tarifa não inclui: 
 

 Traslados; 

 Taxa ambiental; 

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

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

 Passeios opcionais; 



 Bebidas alcoólicas; 

 Tarifas aéreas; 

 Vistos; 

 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 & CONDIÇOES 

 

  Refúgio Ecológico 2021 

Single* Duplo* 

BRL 10.187,00 BRL 5.094,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Miranda - Refúgio Ecológico Casa Caiman (Suíte)  

 

  Refúgio Ecológico 2022 

Single* Duplo* 

BRL 11.704,00 BRL 5.852,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Miranda - Refúgio Ecológico Casa Caiman (Suíte)  
 

  Refúgio Ecológico 2021 

Single* Duplo* 



BRL 11.908,00 BRL 5.954,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Miranda - Refúgio Ecológico Casa Caiman (Suíte Superior)  

 

  Refúgio Ecológico 2022 

Single* Duplo* 

BRL 13.682,00 BRL 6.841,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Miranda - Refúgio Ecológico Casa Caiman (Suíte Superior)  

 

  Refúgio Ecológico 2021 

Single* Duplo* 

BRL 13.659,00 BRL 6.830,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Miranda - Refúgio Ecológico Casa Caiman (Suíte Master)  
 

  Refúgio Ecológico 2022 

Single* Duplo* 



BRL 15.697,00 BRL 7.849,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

Miranda - Refúgio Ecológico Casa Caiman (Suíte Master)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 31/12/2022, exceto feriados; 

Crianças: Na Casa Caiman são aceitas crianças com idade superior a 08 anos. Na categoria Suíte 

Superior, 1 CHD entre 8 e 12 anos é permitido mediante cobrança (consultar valores). 

Para hospedagem de crianças menores de 08 anos é necessário reservar uma Private Villa 

(Baiazinha e Cordilheira). 

 

Configuração: Os apartamentos têm capacidade para 02 pessoas. 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Até 95 dias antes da data de entrada, isento de multa. 

De 95 até 65 dias antes da data de entrada, multa de 30% sobre o valor total. 

De 65 até 35 dias antes da data de entrada, multa de 50% sobre o valor total. 

Menos de 35 dias antes da data de entrada, pagamento integral da reserva. 

Em caso de reembolso a Just Tur poderá cobrar até 20% de taxa. 

 

Notas importantes:  

***Taxa Ambiental: 

Solicitamos o pagamento da taxa ambiental com a finalidade de assegurar a manutenção das 

condições ambientais e projetos de conservação da RPPN Dona Aracy (Reserva particular do 

Patrimônio Natural). 

Adulto / Criança: R$ 690,00  por pacote por pessoa 

 

Alta temporada 2021: 

De 03 de Junho a 11 de novembro de 2021, trabalharemos com pacotes de quinta a domingo e 

de domingo a quinta. Na baixa temporada operamos sem entradas e saídas fixas. Em feriados 

nacionais solicitamos o mínimo de 03 noites de estadia. 

 

PRIVATE VILLAS 

Durante a alta temporada, de 03 de Junho a 11 de novembro de 2021, trabalharemos com 

pacotes de quinta a domingo e de domingo a quinta. Na baixa temporada operamos sem 

entradas e saídas fixas. Em feriados nacionais, solicitamos o mínimo de 03 noites de estadia. 

 

DESCRIÇÃO DOS QUARTOS: 

 



Suítes: 

Com 45 m², o ambiente possui 1 cama de casal tamanho king ou duas camas de solteiro e um 

banheiro espaçoso, além de uma varanda perfeita para um descanso entre os passeios, de onde 

se ouve o cantarolar dos pássaros. Aconchegante, a decoração inclui peças que remetem à 

fauna pantaneira.  

 

Suítes Superiores: 

São 52 m² divididos entre o quarto, amplo e iluminado, e a varanda, ambos pensados nos 

mínimos detalhes para oferecer momentos de aconchego – a máquina de café e o frigobar estão 

entre as opções. Nesta categoria, além de 1 cama de casal tamanho king ou 2 camas de 

solteiro, também é possível acomodar uma criança de 8 a 12 anos em uma terceira cama, 

mediante diferença na tarifa. 

 

Suítes Master: 

Um espaço de 80m² para que os dias no Pantanal sejam do mais absoluto conforto. No quarto, 

que acomoda até duas pessoas em cama de casal tamanho king ou duas camas de solteiro, há 

um closet e um banheiro bastante espaçoso. A sala merece destaque: tem lavabo, televisão e 

uma varanda com vista para a baía, além do frigobar e da máquina de café; tudo para que os 

hóspedes aproveitem momentos de privacidade total.  
 

 
 

  

  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 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, 
portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época: 
O Pantanal muda de cenário a cada estação, mas é sempre exuberante. Cada uma das estações possui 
características próprias, variando de acordo com a presença ou não das chuvas. A precipitação anual 
do pantanal é em média 1500 mm, mas com grande concentração nos meses de novembro a março. 
 
Estação das Águas – Período de Dezembro a março 
 
Com as chuvas de verão parte do Pantanal fica alagado, a fauna e a flora se revigoram e o Pantanal 
atravessa uma de suas épocas mais exuberantes. As principais características desta época são as mais 
belas paisagens, com água por todas as partes e muitas aves aquáticas, como o tuiuiú, os cabeças-
secas, o carão, patos, marrecas e garças. 
 
Entre os mamíferos mais comuns podemos encontrar a capivara, o lobinho e os veados: campeiro e 
catingueiro. As plantas aquáticas estão em reprodução e podemos observar as mais diferentes formas 



e cores nas baías e corixos, além de muitas borboletas e outros insetos muito interessantes. Também 
é a época de se observar o mais lindo pôr-do-sol do ano. 
 
Estação da Vazante - Período de Abril a Junho 
 
Em Abril, as chuvas param e o nível das águas começa a baixar formando lagoas e poças d'água, onde 
milhares de peixes ficam presos, servindo de banquete às aves aquáticas, que se concentram nestas 
regiões. 
 
A temperatura fica mais amena, e as noites mais estreladas. Os mamíferos que se dispersaram na 
estação da cheia começam a retornar e dar o ar de sua graça. Com sorte podemos observar espécies 
como queixadas e catetos, o cervo-do-pantanal, e os macacos: bugio e prego. 
 
Estação da Seca - Período de Julho a Outubro 
 
É o melhor período para a observação da vida selvagem. A falta de chuvas encolhe as lagoas, 
revelando a planície e facilitando o transporte por terra. Os campos começam a secar, oferecendo 
vastas áreas para pastagem, onde os mamíferos buscam alimento e água nas poças d’água 
remanescentes. 
 
A partir de Agosto ocorre a floração dos ipês, localmente chamados de piúvas (rosas) e paratudos 
(amarelos). As aves entram na estação reprodutiva, vocalizando muito e com suas plumagens em 
melhor estado. Também é a melhor época para observar os tamanduás, quatis e mãos-peladas. 
 
Estação da Enchente - Período de Novembro e dezembro. 
 
É o período em que chove bastante no Pantanal, mas não o suficiente para alagar. Devido ao longo 
período de seca, demora um tempo para que o solo sature de água a ponto de transbordar. Também é 
a época de muita fartura de alimento para as aves que iniciaram sua reprodução nos meses anteriores, 
sendo muito comum avistarmos filhotes se alimentando com seus "pais". 
 
O que levar: 
Para maior comodidade durante os passeios, recomendamos levar na bagagem alguns itens: 
 
• Roupas casuais, confortáveis e resistentes. Bermudas e camisetas são apropriadas para algumas 
atividades, embora você também deva trazer calças compridas. A camisa de mangas compridas de 
cor clara é também muito útil, contra o sol e insetos. É importante considerar que as roupas escuras 
como preto e azul escuro atraem mosquitos; 
• Sapatos confortáveis, como tênis para caminhada pelo menos, dois pares, principalmente porque 
durante a estação das águas geralmente ficam molhados após as atividades. Nas áreas comuns do 
hotel, sandálias e chinelos são seguros; 
• Lembramos que há piscinas em todas as pousadas, assim, trajes de banho são recomendados; 
• Chapéu ou boné; 
• Repelente de insetos - o que deve ser levado com você durante as atividades; 
• Protetor ou bloqueador solar; 
• Óculos de Sol com filtro UV; 
• Câmera fotográfica, cartões de memória, cabos e baterias; 
• Binóculos - extremamente útil durante as atividades. Pode ser alugado na recepção; 
• Capa de chuva e lanterna; 
• Ao visitar o Pantanal no período de junho a agosto, certifique-se de trazer casacos mais pesados, 
pois como frentes frias atingem o Pantanal muito de repente, a temperatura pode cair 
drasticamente. 
 
Como chegar: 
A Caiman está localizada no Mato Grosso do Sul, a 236 km de distância do aeroporto de Campo 
Grande. Desde o aeroporto há duas formas de chegar: 
 
Carro: Em um trajeto de aproximadamente 4 horas de viagem. Nós não oferecemos o serviço de 



transfer, mas podemos sugerir fornecedores da região. 
 
Avião: Possuímos uma pista de pouso particular com capacidade para receber aeronaves de pequeno 
porte, monomotores e bimotores. Caso haja interesse em utilizá-la ou saber maiores detalhes, nossa 
Central de Reservas poderá ajudar. O trajeto de avião de Campo Grande até a Caiman tem duração de 
aproximadamente 1 hora. 

 


