
VISITA TÉCNICA AO 
BIOMA PANTANAL
Tour 5
Pós-congresso | 06 a 10 de outubro
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Esta viagem foi especialmente preparada para conhecermos 

a fauna e flora de um dos mais bonitos biomas do Brasil, o 

Pantanal. Uma das maiores áreas alagadas contínuas do planeta, 

com 151.487 km2, e reconhecida como Patrimônio Nacional 

pela Constituição Federal e considerado Reserva da Biosfera e 

Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.

Esse bioma tem biodiversidade extremamente rica, com 

3.500 espécies conhecidas de plantas, 463 de aves, 124 de 

mamíferos, 177 de répteis, 41 de anfíbios e 325 espécies de 

peixes de água doce.
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É um dos biomas mais preservados do país, apresenta 

mais de 80% de sua área total com cobertura vegetal 

remanescente. Entre outubro e maio, durante a estação das 

chuvas, o Pantanal está literalmente inundado.

Nossa viagem será acompanhada por pesquisadores da 

EMBRAPA PANTANAL - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, que apresentarão pesquisas realizadas com 

manejo de fauna e flora na região e acompanharão visitas a 

campo para visualização de diversos animais e plantas.

No último dia faremos um passeio inesquecível de flutuação 

em um rio da região onde poderão ser avistados diversos 

tipos de peixes em uma experiência fantástica.



4

Esta será uma viagem somente pós-congresso, começando 

em Curitiba no domingo dia 06 de outubro e terminando no 

Aeroporto Internacional de Guarulhos na quinta-feira dia 10 de 

outubro de 2019.

As viagens terão o acompanhamento de um Engenheiro 

Florestal ou Pesquisador com mais de 20 anos de experiência.
*Datas e programação sujeitas a alterações.

**Viagens pendentes de confirmação mínima de 20 participantes.
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DIA 1 (06/10)
Encontro no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, 

de Curitiba às 8h. Voo saindo às 10h25 de Curitiba com destino 

a Campo Grande com chegada prevista às 14h45. O transfer 

levará o grupo para uma pousada tradicional da região, na 

Pousada Pioneiros. A noite iremos uma festa temática do Estado 

chamada Noite Pantaneira, com shows regionais, música ao vivo e 

gastronomia pantaneira. Pernoite na Pousada Pioneiro.

*O horário do voo pode ser alterado sem aviso prévio.

DIA 2 (07/10)
Check-out e saída da pousada pela manhã às 9h com destino a uma 

pousada pantaneira famosa por seu Agro Eco Turismo, a Fazenda San 

Francisco. Lá teremos uma palestra com pesquisadores da Embrapa. 

Em seguida, almoço característico da região. A tarde atividades 

voltadas para o eco turismo ofertadas pela pousada com visualização 

de fauna e flora da região. Pernoite na pousada. Noite livre.
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DIA 3 (08/10)
A manhã será voltada para palestras e após atividades e passeios 

voltados para conhecer a biodiversidade da região do Pantanal. 

Pesquisadores da Embrapa acompanharão os visitantes durante o 

dia inteiro. Pernoite na Fazenda San Francisco. Noite livre.

DIA 4 (09/10)
Check-out e saída da pousada às 7h com destino a Bonito. Viagem de 

aproximadamente 4h de duração. O trajeto será feito pela belíssima 

Serra da Bodoquena, com parada na Nascente Azul – uma das 

flutuações mais belas de Bonito. Pernoite em um hotel categoria 3 

estrelas em Bonito. Noite livre.
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DIA 5 (10/10)
Check-out e transfer com saída do hotel às 5h para o Aeroporto 

Internacional de Campo Grande.  Voo com saída às 11h05 com 

destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, previsão de 

chegada às 13h55.

* O horário do voo pode ser alterado sem aviso prévio.
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 - Passagem aérea de Curitiba a Campo Grande no dia 06 

de outubro e de Campo Grande a Guarulhos no dia 10 de 

outubro com direito a uma mala de mão de 10 kg e uma mala 

despachada de até 23 kg.

 - 1 noite na Pousada Pioneiro.

 - 2 noites na Fazenda San Francisco, com Agro Eco Turismo no 

Pantanal.

 - 1 noites em hotel categoria 3 estrelas em Bonito - MS.

 - Jantar na Noite Pantaneira.

 - Todas as refeições nos dias 07 e 08 de outubro.

 - Passeios conforme a programação da Fazenda San Francisco 

nos dias 07 e 08 de outubro.

 - Palestras e passeios com pesquisadores da EMBRAPA.

 - Seguro viagem.

DETALHES ADICIONAIS
O que está incluso:
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PONTO DE ENCONTRO 
PARA SAÍDA:

 - O encontro para a saída será às 8h em frente ao 
balcão de check-in da companhia aérea responsável 
pelo voo, localizado no Piso 1 do Aeroporto 
Internacional Afonso Pena em Curitiba, localizado 
na Av. Rocha Pombo - Águas Belas, São José dos 
Pinhais - PR.

 - Uma placa com a sinalização do IUFRO 2019 estará 
no local para receber e direcionar ao check-in.

 - Certifique-se, antecipadamente, do tempo de trajeto 
necessário para chegar ao ponto de encontro.
Ônibus, táxi e Uber são algumas opções para o 
deslocamento.

 

PONTO DE CHEGADA:

 - A viagem será finalizada no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, porém podemos acrescentar um voo 
para Curitiba com um custo adicional. Se desejar esta 
opção, por gentileza, entre em contato conosco.

 - Caso tenha alguma restrição alimentar, por gentileza, entre 

em contato conosco.

REFEIÇÕES:
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Quarto Individual 

USD 2.852,00 
 
Quarto Duplo 

USD 2.611,00

INVESTIMENTO:
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Em caso de dúvidas ou necessidades especiais entre 
em contato por e-mail (iufro2019@malinovski.com.br) 
ou pelo telefone (+55 41 9 9844 3621).

CONTATO:


