
 

 

 

 

CONEXÃO TURISMO MT- AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO 
Av. Presidente Marques – 559 – Centro Norte 
Fone: (65) 3054-2369/ 9.9946-2369 (whatsapp) 
E-mail: agencia@conexaoturismomt.com.br 

 
 
*ORÇAMENTOS DE PASSEIOS EM NOSSA REGIÃO: 
 Estaremos vendendo os passeios a partir do dia 21/07/19 ao dia 26/07/19 no Centro 
de Eventos do Pantanal diretamente. Serão oferecidos 3 Passeios: CHAPADA DOS 
GUIMARÃES / NOBRES E PANTANAL. 
Outra opção de adquirir a compra dos passeios é através de Reservas antecipadas, 
onde poderão entrar em contato com a Agência de V. e Turismo – CONEXÃO 
TURISMO MT, através de um dos nossos contatos acima. Organize também seu 
Grupo. 
 
 
 
TRANSPORTES = GRUPO –VAN – 14 LUGARES 
Local do Evento = Centro de Eventos do Pantanal - Av. Bernardo Antônio de 

Oliveira Neto - Santa Marta, Cuiabá - MT, CEP:78043-903 
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*INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
 
1 - Todos que quiserem fazer o passeio conosco, terão que acordar cedo, 
tomarem o café da manhã no Hotel onde se encontram Hospedado e em 
seguida dirigirem para o Ponto de Partida dos Passeios – Centro de Evento 
do  Pantanal, com 30 min de antecedência, ao horário de embarque de 
cada Passeio (Informações abaixo). Manteremos o horário de saídas 
informado. Em cada passeio. 
 

2- Faremos os passeios Day Use – de 01 dia. Vai pela manhã e volta à 

tarde. Esses valores abaixo são para Grupo de até 10 pessoas. 

 

3 - Existem pessoas nos procurando, e pedindo Orçamentos. Mas, 

estamos orientando, caso a pessoa deseje já fechar conosco, fazer o 

depósito de 100 % em nossa Conta Bancária, do valor dos passeios 

desejado para garantir a Reserva dos passeios no dia, nos enviando 

também os documentos como RG /Data Nascimento e o Comprovante do 

Depósito - depósito de 100 % como queiram, e favor enviarem para o e-

mail: agencia@conexaoturismomt.com.br - Será um meio de agilizarmos 

as vendas e organizarmos o seu passeio para que no dia  não fique 

tumultuado. Enviaremos em seguida um Recibo/Voucher para que no dia 

nos apresente. 

 

4 – No dia dos Passeios Turísticos, já estaremos com uma Lista de Nomes 

das pessoas que irão fazer o passeio pretendido e que já pagaram os 100% 

adiantando (onde teremos nosso controle interno). 

 
5 – Indicamos levar: Traje de banho, toalha, roupa leve para caminhada, 
Protetor Solar, Água em garrafinha mineral p/ beber, tênis ou sapatilha, 
chapéu ou boné, protetor solar, repelente para mosquitos, máquina 
fotográfica. Saco plástico para recolher o seu Lixo. 
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 PREÇOS E DATAS DOS PASSEIOS REGIONAIS/MT: 
 
1 – CHAPADA DOS GUIMARÃES =   27/07/19    e   28/07/19

R$ 170,00 – Por Pessoa. 
 

 
*INCLUI:  
 
- Transporte e Guia saindo de Cuiabá – Arena Pantanal. 
-Passagem dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães (Passeio de 
Contemplação do Cerrado)  
- Paredões da Salgadeira (Contemplação)  
- Mirante Portão do Inferno (Contemplação)  
- Cachoeira dos Namorados (Próprio para banho) = Trilha com 1.100 m (Ida) e 
1.100 m de Volta = 2.200 m de Trilhas no total.  
- Cachoeirinha (Próprio para banho) = vizinho da Cachoeira dos Namorados 
(própria para banho).  
- Véu de Noiva (Contemplação - 80 m de queda da mais famosa Cachoeira).  
-Restaurante e Mirante Morro dos Ventos – Um lugar Inesquecível. Incluímos 
o Almoço,  
- Centro Histórico de Chapada dos Guimarães (Artesanatos, Arquitetura 
Barroca no Centro da Cidade).  

 
 
Saída: 08:30 hs                               Retorno: 17:00 hs  
 

 
2- NOBRES -  27/07/19    e   28/07/19

R$ 268,00 – Por Pessoa. 
 
*INCLUI:  
 
- Transporte e Guia saindo de Cuiabá – Arena Pantanal. 
- Balneário Estivado (Mergulho/ Banho e contemplação das espécies de 
vários peixes de água doce) 
- Aquário Encantado (Flutuação) 
- Rio Salobro (Flutuação) 
- Almoço Incluso – No Restaurante Mirante do Cerrado. 
- Incluso os Equipamentos de Flutuações 

Arena Pantanal - Cuiabá/MTEDUCAÇÃO  

Saída: 07:00 hs                               Retorno: 17:00 hs  



3 – PANTANAL -  27/07/19    e   28/07/19

R$ 256,00 – Por Pessoa. 

 
*INCLUI:  
 
- Transporte e Guia saindo de Cuiabá – Arena Pantanal. 
- Day use na Pousada – com direito a ocupar a Piscina e Redários na Pousada, 
menos ocupar os quartos.  
- Safári no Portal Paraíso (Entrada da Transpantaneira) = onde começa o 
Parque do Pantanal, onde irão contemplar a nossa Flora e Fauna exuberantes 
da Região, ficando próximo aos animais existentes por lá.  
- Passeio de Barco a Motor (sem cobertura) – para contemplar o Rio Cuiabá, a 
Flora e Fauna existente também na Região Pantaneira, onde poderemos ou 
não observar a onça pintada.  
- Incluso Almoço na Pousada (sem ocupar as dependências internas da 
Pousada, somente os Redários que se encontram externamente e o 
Restaurante). 
 

Saída: 07:30 hs                               Retorno: 17:00 hs  
 
 
Estamos à disposição. 
 
 
 
 
 
 
At, 
 
 
KATYA CURVO GALITZKI - CONEXÃO TURISMO MT 
Av. Presidente Marques, nº 559 – Centro Norte  - Cuiabá - MT - CEP: 78045-175 
Telefones: 55 (65) 3054-2369 / 9.9946-2369 (whatsapp) 
E- mail: agencia@conexaoturismomt.com.br      
Site: www.conexaoturismomt.com.br 
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