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10-14 dez 2018

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.
Um excelente local para a observação da vida silvestre, sobretudo Aves, com mais de 346
espécies catalogadas por biólogos e ornitólogos. Os motivos desta grande quantidade de aves
são a abundância de recursos alimentares e diferentes ambientes encontrados na fazenda,
como os campos abertos, vazantes, cerrados, corixos, rios e campos de arroz irrigados.
A Fazenda tem18 apartamentos equipados com ar condicionado, ventilador, frigobar e WC
privativo. Dispomos de restaurante, bar, piscina, redário e um auditório com capacidade para
até 40 pessoas.
10 dez / Segunda-feira: SÃO PAULO / CONGONHAS - CAMPO GRANDE - FAZENDA
Check in na GOL às 07:40h para embarque às 09:40 para Campo Grande, com chegada às 10:20h
hora local. Traslado para a Fazenda em carro com ar condicionado via Miranda, 236 km, para
jantar, acomodação e passeio noturno.
11 dez / Terça-feira
Café da manhã, e em seguida Safári fotográfico e Trilha do Caranda. Almoço Pantaneiro. No final
da tarde, canoagem. Jantar na fazenda e em seguida focagem noturna. Pernoite.
12 dez / Quarta-feira
Café da manhã, e em seguida Cavalgada no cerrado e áreas de criação de gado. Almoço pantaneiro, e no final da tarde passeio de Marcedita - Barco Safári - no Rio Miranda, com visita ao Corixo
do Rodrigo. Jantar na fazenda e focagem noturna. Pernoite.
13 dez / Quinta-feira
Café da manhã, Caminhada na trilha da vazante e visita ao Mirante do Pantanal. Almoço pantaneiro. À tarde, cavalgada no cerrado. Jantar de despedida com fogueira e música ao vivo. Pernoite.
14 dez / Sexta-feira: FAZENDA - CAMPO GRANDE - SÃO PAULO/CONGONHAS
Após o café da manha, traslado para Campo Grande para embarque às 15:15h, com chegada em
Congonhas às 17:55h.

O pacote inclui:

- Parte aérea Congonhas - Campo Grande v.v.
- Traslado Campo Grande - Fazenda v.v.
- 4 noites de acomodação
- Pensão completa
- Passeios diários com guias pantaneiros
- Tour leader Scan-Suisse
NB: - Não utilizando a parte aérea do programa, redução
de R$ 588 por pessoa, mas sem direito a traslado.

Tarifas em R$ / pessoa:
Em apt. Duplo:
Em apt. Triplo:
Em apt. Single:

2969
2843
3945

Solicite tarifa especial para agentes IATA

Pagamento:
Sinal no ato da reserva:
(não reembolsável)
Saldo dia 15 de novembro

R$1000

Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração
de valores sem aviso prévio
Voos
G3 1488

Congonhas

G3 1491

Campo Grande 15:15

09:40

Campo Grande 10:20
Congonhas

17:55

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

