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Localizado ao sul do Pantanal Brasileiro, a cerca de 300 km de Campo Grande, Bonito encanta pela surpreendente beleza e 

inúmeras atrações, oferecendo tranquilidade para os que procuram descanso e emoções inesquecíveis para quem está em 

busca de aventuras. 

 

São centenas de cachoeiras, lagos e rios de águas extremamente claras e límpidas, mais de 80 cavernas, grutas, paredões 

rochosos, flora exuberante, e uma infinidade de peixes multicoloridos e outros animais selvagens. A vegetação predominante é 

o cerrado, associada às matas ciliares e formações características da Mata Atlântica. 

 

 A região possui o maior aquário natural de água doce do Brasil.  

 

Suas águas claras, ricas em calcário, possibilitam a visão de peixes ornamentais, a vegetação intacta do fundo do rio, 

movimentada pelas nascentes submersas, e plantas aquáticas. O sucesso do turismo em Bonito está ligado à preservação 

ambiental. Todos os passeios são acompanhados por guias locais credenciados. 

Sobre 



Capital: Campo Grande (cerca de 863 mil 

habitantes) Bonito: (20 mil hab. Aprox.) 

 

Fuso Horário: O fuso horário da região é uma hora 

a menos do que Brasília. Não há horário de verão 

na região, então neste período o fuso horário sobe 

para 2 horas. 

 

Bancos: Na cidade de Bonito, há apenas duas 

agências bancárias - Banco do Brasil e Bradesco - 

e não há banco 24h. Poucos estabelecimentos 

aceitam cartão de crédito, então não se esqueça 

de trazer consigo dinheiro para os seus gastos 

extras. 

Eletricidade: A voltagem na região é de 127 v. 

Embora hoje em dia a maioria dos equipamentos 

eletrônicos seja bivolt, vale a pena conferir antes do 

uso! 

 

Saúde: Existem dois hospitais em Bonito que 

atendem a qualquer urgência 24 horas por dia com 

boas condições de funcionamento. 

 

Ligações: O código DDD da região é 67. Apesar da 

irregularidade no sinal, Bonito é coberto por quatro 

operadoras de celular: Claro, Oi, Vivo e Tim. 

Dados gerais 



Para embarque (somente originais): Carteira de identidade, de habilitação ou Passaporte. 
 
• Autorização de viagem para transporte aéreo de menores: 
 
• Menores de 12 anos acompanhados de guardião, tutor ou parentes, como pai ou mãe, avós, bisavós, irmãos, tios ou sobrinhos maiores 
de 18 anos, portando documentação original com foto que comprove o parentesco, não precisam de autorização judicial para viajar dentro 
do território nacional. 
 
• Menores de 12 anos viajando desacompanhados de ambos os pais, ou acompanhados por adulto sem qualquer parentesco, deverá 
apresentar autorização do pai ou da mãe, do tutor ou guardião, com firma reconhecida em cartório por semelhança ou autenticidade (não é 
obrigatório conter foto do menor). 
 
• Menores com idade entre 12 e 18 anos não precisam de nenhuma autorização para viajar desacompanhados dentro do território nacional; 
 
Importante: 
• Para embarque em qualquer uma das situações acima, é obrigatória apresentação de documento original com foto, que comprove 
filiação.  
 
• Algumas Cias Aéreas exigem contratação de serviço próprio para o embarque de menores desacompanhados de ambos os pais. 
Consulte-nos. 
 
Estas informações estão sujeitas a alterações. Abaixo os links pertinentes para consulta 
Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 83 
Coordenadoria da Infância e Juventude - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Para embarque 

Documentos necessários 

Não é obrigatório, mas é recomendável tomar vacina contra febre amarela para a região Norte e Centro-Oeste dez dias antes do embarque. 

Vacina 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/AutorizacaoViagemCriancaAdolecente


A rede de bares, restaurantes e similares atende os visitantes 

com serviços a "la carte" ou "self-service" servindo pratos 

típicos, pizzas, peixes, carnes e saladas. Por outro lado 

existem lanchonetes e bares onde se podem degustar 

excelentes lanches, petiscos e sobremesas da culinária local. 

Uma das maiores atrações gastronômicas da região é o pacu 

assado recheado com farofa. Não deixe também de 

experimentar a Taboa, bebida típica à base de cachaça, mel e 

guaraná! Outras comidas e bebidas típicas são:  

Para comer 

Gastronomia 

Esta lista de indicações é composta por recomendações da Venturas, 
feedbacks de seus clientes e pelo ranking do site Tripadvisor Sugestão de Restaurantes 

• Tereré - bebida feita de erva-mate usada no  
chimarrão gaúcho ou no chá mate vendido em mercados.  
Só que o mate sul-matogrossense é feito com erva verde seca e 
servido frio. O Tereré é servido em uma Guampa (vasilha para líquidos 
feitas de chifre) com canudo de metal (bomba), por onde se bebe.  

• Licor de Bacuri - a palmeira Bacuri ou “acuri” como é conhecida na 
região, é utilizada de várias maneiras. A castanha do fruto maduro tem 
gosto semelhante ao coco verde (baiano). Além disso da acuri também 
é extraído um apreciado palmito. Já de seu caule, produzem um licor 
levemente alcoólico, semelhante a Chicha (bebida fermentada feita a 
base de milho, típica da Bolívia).  

• Puchero ou Locro - prato à base de canjica de milho e vértebras de 
boi, bastante forte. 

• Sopa paraguaia - torta de milho com queijo e cebola! A sopa tem 
influência do país vizinho e por isso leva esse nome. 

Bonito: Link 

Allegra Gelato e Café - Café. Rua Cel Pilad Rebua, 2070 - Tel.: (67) 3255-1750 

Juanita Restaurante - Grelhados, Sul-americana. Rua Nossa Senhora da Penha, 854 - Tel.: (67) 3255-1924 

Casa do João - Brasileira, Sul-americana. Rua Nelson Felício dos Santos, 664-A - Tel.: (67) 3255-1212 

Zapi Zen - Pub com cerveja artesanal, Italiana. Rua Senador Filinto Müller, 573 - Tel.: (67) 3255-2455 

Turquesa - Árabe e Natural - Libanesa, Turca, Saudável, Oriente Médio. Rua 29 de maio, 970 - Tel.: (67) 3255-1726 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g303349-Bonito_State_of_Mato_Grosso_do_Sul.html


Consulte os limites no seu bilhete ou na Cia aérea. Lembre-se de 

identificá-las e fechá-las com cadeados. Objetos cortantes ou 

líquidos devem ser colocados na bagagem a ser despachada; 

não podem ir como bagagem de mão. 

Arrumando a mala 

Franquia 

Possui clima caracterizado por verões quentes e chuvosos 

(principalmente entre Outubro e Março) e invernos secos  

com temperaturas que podem chegar a 5º C, especialmente entre 

Maio e Agosto, quando a água dos rios fica mais cristalina, ideal 

para as flutuações e mergulhos. Portanto, não se esqueça de trazer 

roupas para frio no inverno e um agasalho leve durante o resto do 

ano. A temperatura média anual é de 25º C. 

Temperatura / Clima 

Vale a pena adquirir as peças em barro, couro e madeira que 

podem ser encontrados facilmente em Bonito. 

Artesanato 

Para preservação das águas e dos peixes de Bonito é proibido 

utilizar repelente ou protetor solar. Caso use, nade nos rios e 

piscinas somente após passar por uma ducha. 

Responsabilidade 
Ambiental 

de 
 
bagagem 



• Tênis - Para fazer as trilhas com conforto 

• Papete de trilha ou chinelo - Boas opções para relaxar os pés 

após os passeios, e eventualmente substituir o tênis em alguma 

caminhada mais leve. Chinelo - Não é ideal, mas pode ser usado à 

noite e nos passeios que não incluem trilhas. 

Sugestão de bagagem 

Calçados 

• Roupas leves e de secagem rápida (suplex, tactel, dryfit) para 

serem usadas durante as caminhadas.   

• Agasalho leve para as noites de verão e também para o 

trajeto de avião, aonde o ar condicionado é sempre bastante 

forte.  

• Agasalho mais quente para o inverno. 

• Maiô | Biquíni | Sunga.   

• Boné | Chapéu.  

• Toalha - Aconselhamos ter sempre 1 toalha pequena na sua 

mochila durante os passeios. As de uso Outdoor (sintéticas) 

secam mais rápido e absorvem bem 

• Capa de chuva. 

Vestuário 

• Mochila Ataque 20/30L - É a melhor opção para os passeios, 

pois tem tamanho ideal para levar água, toalha, snacks, máquina 

fotográfica, protetor solar e o que mais você precisar para 

passar bem o dia. 

Malas e Mochilas  

• Lanterna | Lanterna de Cabeça - Pode ser útil para os 

passeios noturnos.   

• Protetor Solar - Recomendamos fator 30 ou mais.  

• Protetor Labial.  

• Repelente.  

• Óculos para sol.  

• Câmera fotográfica.  

• Cantil ou garrafinha de água são essenciais, pois é importante 

que você tenha água sempre a mão durante os passeios.  

• Medicamentos tomados regularmente. 

Acessórios  



Nos passeios de flutuação do seu roteiro já estão inclusos máscara, snorkel, roupa de neoprene, colete e botinha ou sandália 

próprias para mergulho de flutuação.  Se preferir utilizar equipamentos próprios fique a vontade pra levar sua máscara e seu 

snorkel.  

 

 

Para quem gosta de aventura, o Abismo Anhumas é imperdível. É um rapel realizado em uma caverna subterrânea localizada no 

Vale do Anhumas, que exige bastante habilidade e treinamento obrigatório no dia anterior ao passeio. Até a base da caverna são 

72 metros de descida vertical! Terminado o rapel, o visitante firma os pés num deck flutuante construído sobre um lago de águas 

cristalinas que atinge 80 metros de profundidade. Em suas águas cristalinas é possível mergulhar até aproximadamente 20m de 

profundidade em meio a um cenário fantástico de formações calcárias. (somente para mergulhador credenciado).  

 

 

Na Gruta do Lago Azul, entre os meses de Dezembro e Janeiro, nas primeiras horas do dia, o sol incide diretamente no lago que 

dá nome à gruta e realça o inacreditável azul de suas águas. O espetáculo dura, no máximo, 2 horas. 

 

 

 

 

 

**Consulte nosso atendimento para maiores informações e reservas.  

Informações adicionais 



Fotos 



www.venturas.com.br  
atendimento@venturas.com.br 

Tel: +55 (11) 3879-9494 / Emergência: +55 (11) 9 9906-3809 
Rua Minerva, 268 - Perdizes - São Paulo - SP - Brasil - 05007-031 
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