
Pousada do Rio Mutum / 5 dias 2019 
Mato Grosso 

Pousada do Rio Mutum / 5 dias com guia naturalista em português / inglês 

 

Dia a dia 
O som dos pássaros ao alvorecer, o encanto das águas, o deslumbrante pôr-do-sol, cavalgadas 
pelas matas e alagados, aves em revoadas, ariranhas brincando às margens do rio, jacarés 
tomando sol... Com tudo isso lhe oferecemos momentos únicos e inesquecíveis.	

 
Dia 01: CUIABÁ - RIO MUTUM 

Recepção em Cuiabá, traslados às 13:00h ou às 17:30h, e check-in na Pousada do Rio Mutum. 

Apresentação da pousada e jantar. 

 
Dia 02: RIO MUTUM 

Caminhada, Foto Safári e tour do Alvorecer (barco a remo). 

 
Dia 03: RIO MUTUM 

Visita à Vila de Pescadores (barco) e safari de Jipe. 

 
Dia 04: RIO MUTUM 

Passeio a cavalo e de barco com pôr-do-sol. 

 
Dia 05: RIO MUTUM - CUIABÁ 

Tour de Trilha, check out e traslado para Cuiabá com saída às 07:00h e às 11:00h. 

 

 



Serviços incluídos 

Hospedagem com pensão completa, traslados ida e volta em horários fixos, atividades com guia em 

português ou inglês especializado em fauna e flora 

 

 
Saídas 2019 

Diariamente 

 

 
TARIFAS EM US$ / PESSOA (Mínimo 2 pessoas): 

Pacotes de 5 dias / 4 noites 

 

Pacote Regular:  

Período 01/jan-30/jun e 01/dez-31dez 2019 

Em apt Duplo: 1499 

Em apt Single: 1792  

Período 01/jul-30/nov 2019 

Em apt Duplo: 1534 

Em apt Single: 1827 

 

Pacote Privativo  

Período 01/jan-31dez 2019 

Em apt Duplo: 1907 

Em apt Single: 2280 

 

Traslado regular Aeroporto de Cuiabá-Pousada, saída diariamente às 13:00h e 17:30h do aeroporto 

(gratuito nestes horários) 

Traslado regular Pousada-Aeroporto de Cuiabá, saída diariamente às 07:00h e 11:00h (gratuito nestes 

horários) 

Crianças 0-5 anos - free com dois adultos 

Crianças 6-11 anos - 40% do valor do adulto 

Crianças acima de 12 anos - valor do adulto 

 

Pacote Privativo inclui: traslados ida e volta qualquer horário e guia privativo português/inglês 

nos passeios 


