
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAZENDA SAN FRANCISCO 

Na Fazenda San Francisco você tem a oportunidade de conhecer o funcionamento real de uma fazenda no Pantanal,  
onde o cultivo e a cultura do homem pantaneiro caminham juntos com o meio ambiente. O espírito de conservação propiciou ao 

estabelecimento vários projetos de pesquisa. Araras Azuis, Papagaios, Serpentes, Anfíbios, Jaguatiricas, Pumas e Onças-pintadas são 
alguns dos animais estudados na Fazenda San Francisco. A Fazenda tem 18 apartamentos equipados com ar condicionado,  

ventilador, frigobar e WC privativo. Dispomos de restaurante, bar, piscina, redário e um auditório. 

 

Dia 01 / Qua: CAMPO GRANDE 
Check in no hotel Aeroporto Plaza****, próximo ao aeroporto, para 
acomodação e encontro com o grupo. 
 
Dia 02 / Qui: CAMPO GRANDE - FAZENDA 
Após o café da manhã, traslado para a Fazenda em veículo com ar 
condicionado via Miranda, 236 km. Parada no trajeto para almoço 
(não incluído).  
À tarde, chegada à Fazenda para check in e um passeio em chalana 
no Corixo São Domingos para observar o pôr do sol. 
19:00 - Jantar de fazenda. 
20:00 - Palestra sobre o Pantanal. 
Pernoite. 
 
Dia 03 / Sex: FAZENDA 
07:00-08:00 - Quebra-torto (café da manhã). 
08:00 - Safári Fotográfico em veículos adaptados que facilitam o 
acesso aos locais mais distantes na fazenda e possibilitam observar 
os contrastes da vegetação e uma grande variedade de animais. 
Almoço pantaneiro. 
15:00 - Canoagem. Os hóspedes remam junto com um guia local 
para observar aves aquáticas, jacarés etc. 
18:30 - Jantar da Fazenda. 
20:00 - Focagem Noturna de Animais Silvestres em veículos 
adaptados - O ponto alto é quando se avista jacarés, cujos olhos têm 
um reflexo vermelho impressionante. Pode-se ver também corujas, 
jaguatiricas, cervos, e talvez onças-pintadas e muito mais. 
Pernoite. 

Dia 04 / Sab: FAZENDA 
07:00-08:00 - Quebra torto (café da manhã). 
08:00 - Cavalgada no Cerrado e áreas de criação de gado da 
Fazenda para observar emas, tamanduás, javalis e muito mais. 
Almoço Pantaneiro. 
15:00 - Passeio de Vira-lata - Barco a motor para um safári no Corixo 
São Domingos para observar macacos, araras azuis, martin-
pescador, entre outros. 
18:30 - Jantar de Fazenda. 
20:00 - Focagem Noturna com muita emoção. 
Pernoite. 
 
Dia 05 / Dom: FAZENDA 
07:00-08:00 - Quebra torto (café da manhã). 
08:00 - Caminhada na trilha da Vazante, uma trilha suspensa para 
curtir a natureza e visitar ao Mirante do Pantanal. 
Almoço pantaneiro. 
15:00 - Safári Fotográfico com nosso veiculo especial para mais um 
safári deslumbrante, com trilha e possibilidade de ver o famoso 
Bugio, entre outros. 
18:30 - Jantar de Fazenda. 
20:00 - Focagem Noturna de animais silvestres, mais um passeio 
cheio de emoções. 
Pernoite.  
 
Dia 06 / Seg: FAZENDA - CAMPO GRANDE 
07:00-08:00 - Quebra torto (café da manhã). 
Traslado para Campo Grande com previsão para chegada ao 
aeroporto às 13:00h. 

 
 
 
 



	

	
Reservas	e	informações:	email:	scan-suisse@scan-suisse.com.br	
Acesse	nosso	site:	www.scan-suisse.com.br	
Avenida	Morumbi	8509,	CJ	53	-	Cep:	04703-004	Brooklin	Paulista		
SP	Capital	-	Fone:	+11	5531	7100	-	Fax:	+11	5561	7106	
	

	

 

O pacote terrestre inclui: Tarifas em R$ / pessoa: 

- Traslado Campo Grande - Fazenda v.v. 
- 1 noite no hotel em Campo Grande com café da manhã 
- 4 noites de acomodação na fazenda 
- Pensão completa na Fazenda 
- Passeios diários com guias pantaneiros 
- Tour leader Scan-Suisse com mínimo 10 passageiros 
- Seguro de viagem GTA Brasil 

Em apt. Duplo: 2707 
Em apt. Triplo: 2525 
Em apt. Single: 3817 
 
Pagamento terrestre: 
Sinal no ato da reserva: R$1000 (não reembolsável) 
Saldo: 30 outubro  
 
Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração de  
valores sem aviso prévio 

 

Voos - Tarifas a partir de: 

Congonhas - Campo Grande - Congonhas - a partir de R$ 632 incl. taxas 
Guarulhos - Campo Grande - Guarulhos - a partir de R$741 incl. taxas 

 


