
 

Brasilidade – Serra do Amolar 2022 

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. 

 
A partir de 
BRL 8.280,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Destaques: 

 

 Kit Brasilidade – Exclusividade Just Tur; 

 Passeios de barco por um dos biomas 
mais variados e interessantes do mundo; 

 Visita aos museus e institutos do 
Pantanal; 

 Banho de rio em águas cristalinas; 

 Safáris terrestres e fluviais pelo Pantanal; 

 Excursão ao complexo arqueológico do 
Morro do Cará-Cará. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



  DAY BY DAY 

Saídas (sábado a sexta): 14 a 20 maio | 04 a 10 junho | 9 a 15 julho | 16 a 22 julho | 13 a 19 agosto 
| 

03 a 09 setembro | 08 a 14 outubro 
 
 
1° dia – Corumbá (J) 

 
Chegada em Corumbá pela tarde e saída para um circuito-cultural. Caminhada interpretativa na região 
do Porto Geral, visitando o Monumento da Viola de Cocho, o imponente prédio Vasques & Filhos 
datado do ano de 1900, a sede do Instituto Homem Pantaneiro e o Museu de História do Pantanal. 
Continuação (em barco) à acomodação ao outro lado do rio para check-in e jantar. Pernoite em 
Corumbá. 
 
2° dia – Corumbá – Serra Do Amolar: Jatobazinho – Águas Cristalinas (C/A/J) 
 
Às 6h00 as bagagens devem estar prontas para retirada. Café da manhã e saída por volta das 7h00 
para embarque em lancha, navegando pelo Rio Paraguai. Parada na Fazenda Jatobazinho para 
conhecer a Escola Pantaneira Jatobazinho. Continuação (aprox. 1h) para um banho de rio em local de 
águas cristalinas. Navegação (aprox. 2h) até a Reserva Eliezer Batista, em Novos Dourados para 
almoço. Embarque novamente em lancha com destino à Reserva Acurizal. Chegada por volta das 
16h00, acomodação e saída para uma trilha (duração aprox. 20min, nível leve) para ver o pôr do sol. 
Retorno à pousada em caiaque ou pela trilha. Jantar e pernoite na Reserva Acurizal. 
 
3° dia – Serra Do Amolar: Trilha Sul – 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 (caso a piscina esteja seca, será substituída pelo mirante 
da Acurizal). Oretorno à pousada poderá ser feito de bicicleta ou em carro adaptado. 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 e onde é possível observar inscrições 
rupestres) em um percurso total de 2h30 de navegação. Após pôr do sol, retorno à pousada para jantar 
e pernoite. 
 
4° dia – Serra Do Amolar: Observação Da Fauna Flora – Parque Nacional Do Pantanal –
Comunidade (C/A/J) 
 
Após café da manhã, embarque um passeio fluvial (duração aproximada de 3h) para observação da 
fauna e flora até o 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 (caso o Morro do Cará-Cará não esteja acessível durante a época de seca, as 
inscrições rupestres serão apenas as da Baía da Gaíva do dia anterior). Retorno à pousada e almoço 
com tempo para descanso. À tarde, às 15h30 para saída para encontro com as artesãs ribeirinhas da 
Barra do São Lourenço com o trançado da fibra de camalote. Retorno à Reserva Acurizal e restante do 
dia livre. Jantar e pernoite. 
 
5° dia – Serra Do Amolar: Trilha Morrinhos (C/A/J) 

 
Saída bem cedo, ao nascer do sol, com destino à Reserva Eliezer Batista onde será servido o café da 
manhã. Saída para a Trilha Morrinhos (6km ida e volta, nível médio com subida íngreme no final) em 
uma caminhada por áreas sombreadas dentro da mata até o mirante de a 150 metros de altura com 
uma vista privilegiada da planície pantaneira. Retorno à sede da Reserva Eliezer Batista para almoço. 
Após descanso, retorno em lancha à Reserva Acurizal, com restante do dia livre, com opcional de 
caiaque na baía da acurizal. Jantar de despedida e pernoite. 
 
6° dia – Serra Do Amolar – Corumbá (C/A) 



 
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). Check-in no hotel e almoço. 
Tempo para descaso e saída no fim da tarde para atividade na cidade de Corumbá. Jantar (não 
incluso) na cidade e retorno ao hotel para pernoite. 
 
7° dia – Corumbá (C) 
 

Café da manhã e restante da manhã livre até traslado ao aeroporto de Corumbá. 
*Verificar custo adicional para transfer ao aeroporto de Campo Grande. 
 

 
Extensão Pousada Aguapé (3d/2n) – Cobrança adicional 

 
7° dia – Corumbá – Aguapé (J) 

 
Saída de Corumbá pela manhã e traslado (280km em asfalto e 50km em estrada de terra, aprox. 5h) à 
Pousada Aguapé (check-in às 14h00). Saída para passeio, retorno para jantar e pernoite. 
 
Passeios serão definidos na chegada, de acordo com a programação da pousada, que poderão ser: 
• Cavalgada: 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. Duração 
entre 1h30 a 3h. 
• Caminhadas: são feitas em mata fechada, campo aberto e mata ciliar; é nesse passeio que se 
têm maior contato com a flora da região conhecendo suas funções e importância para o equilíbrio do 
ecossistema pantaneiro. Duração entre 1h30 a 4h. 
• 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. Duração aproximada 2h30 a 3h. 
• Passeio de barco a motor: pelo Rio Aquidauana, observando a mata ciliar com árvores 
centenárias, aves, mamíferos e répteis. Duração aproximada 2h a 2h30. 
• Pescaria esportiva de piranhas: feita em uma baia do Rio Aquidauana que fica próxima à sede 
da fazenda. Duração entre 1h a 3h. 
• Focagem noturna: passeio realizado de carro (o mesmo tipo de veículo utilizado no safari), com 
uso de uma lanterna que deixa mais fácil a localização dos animais a noite. Duração aproximada 1h. 
• Passeios de charrete: passeio pelos campos da fazenda, sendo uma ótima opção para quem 
não quer ou não pode andar a cavalo. Duração entre 1h30 a 3h. 
 
8° dia – Aguapé (C/A/J) 

 
Café da manhã e saída para passeio. Retorno para almoço e tempo de descanso. Saída para uma 
nova atividade e retorno para jantar. Pernoite. 
 
9° dia – Aguapé – Campo Grande (C/A) 
 

Café da manhã e tempo livre. Após almoço, traslado (142km de asfalto e 54km de terra, aprox 3h30) 
ao aeroporto de Campo Grande (check-out até 12h00). 
 
C = Café da Manhã 
A = Almoço 
J = Jantar 
 
 

 

 

  INCLUI 



 Traslados em Corumbá com guia bilíngüe; 

 Traslados em lancha in/out Pousada Amolar com lanche e bebidas não alcoólicas;  

 2 pernoites no Recanto das Chalanas em Corumbá com café da manhã; 

 4 pernoites na Reserva Acurizal com pensão completa, incluindo bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas (vinho, gin e cerveja); 

 Refeições conforme mencionado no roteiro (C – café da manhã; A – almoço; J – jantar);  

 Atividades mencionadas no roteiro com acompanhamento de guia bilíngüe; 

 Kit Brasilidade – Exclusivo Just Tur; 
 

Tarifa não inclui: 

 

 Aéreo de/para Corumbá;  

 Despesas pessoais; 

 Qualquer item não descrito como incluso no roteiro. 

 

VALORES 
 

  Serra do Amolar – Pacote 7 Dias / 6 Noites 

TPL DBL SGL 

8,280* 8,600** 17,200*** 

*Preços por pessoa em 
acomodação tripla 

**Preços por pessoa em 
acomodação dupla 

***Preços por pessoa em 
acomodação individual 

 

Obs.: Preços válidos somente para as saídas mencionadas, mínimo 2 pessoas. 

 

ACOMODAÇÃO 

Corumbá – Recanto das Chalanas 

Serra do Amolar - Pousada Amolar (Reserva Acurizal) 

 

  Adicional Traslado Campo Grande – Corumbá (ou VV) 

BASE 2 BASE 3 BASE 4 BASE5 

630 740 630 500 

 

* Traslados apenas com motorista. 

* Até 2 pessoas – carro de passeio | 3 pessoas – Doblô ou similar | 4 ou mais pessoas – van 

 

  Adicional Extensão Pousada Aguapé  

PousadaAguapé TPL DBL SGL 

Pacote3dias/2noites(atéjunho 
2022) 

 

2,050 

 

2,100 
 

2,420 



Pacote3dias/2noites 
(julhoadezembro2022) 

 
2,100 

 
2,200 

 
2,520 

* Preços válidos para mínimo de 2 pessoas. 

 
Obs.: Os valores estão em reais (BRL), por pessoa. 
 
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: 
 
a)inferior a 10 dias, não será devolvido o valor pago; 
b)entre 11 e 19 dias, será devolvido o valor equivalente a 50% do valor pago; 
c)entre 20 e 40 dias, será devolvido o valor equivalente a 70% do valor pago; 
d)superior a 40 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), respeitando eventuais diferenças tarifárias. Será necessária 
apresentação de laudo médico e/ou exames que comprovem a impossibilidade de viagem na data reservada. 
 
Obs.: A Just Tur pode cobrar até 20% de multa em caso de reembolso. 

 

  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 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. 

 


