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BONITO

UM DOS
MELHORES DESTINOS DE
ECOTURISMO DAS AMÉRICAS.
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U

m dos principais destinos de
ecoturismo do Brasil, Bonito, em
Mato Grosso do Sul (MS), é um
paraíso. Meon Turismo passeia pelas
belezas desta joia e traz para você dicas
de como curtir ao máximo estes encantos.
Fundada em 02 de Outubro de 1948,
Bonito fica à 297 km da capital do estado
do Mato Grosso do Sul, Campo Grande.
Com cerca de 20.000 habitantes, a cidade
tem seu principal foco econômico no
turismo, considerada por muitas vezes o
melhor destino de ecoturismo no Brasil.
As águas cristalinas, de uma beleza
ímpar, encantam a todos e possibilitam
mergulhos em um dos rios que passam
pela cidade. A riqueza natural transborda
as águas e segue pelas grutas, trilhas em
vegetação que se dividem em Cerrado e
Mata Atlântica, cachoeiras, balneários e
atividades de lazer para todas as idades.

Foto: Vitor Jubini/MTur

Foto: Flávio André - MTUR

Da Redação
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ABISMO
ANHUMAS
UMA DAS CAVERNAS MAIS
SENSACIONAIS DO VALE DO
ANHUMAS, ESTÁ SITUADA EM BONITO.
Da entrada até a base da caverna
são 72 metros de descida vertical
em rapel, uma técnica totalmente
segura de descida em cordas. Todo
o processo é feito com monitores e
instrutores altamente treinados para
garantir o máximo de segurança.
Ao final do rapel, chegando à base
da caverna, você encontrará um
deck flutuante construído sobre um
espelho de águas cristalinas.

Foto: Hudson Garcia
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BALNEÁRIO

DO SOL

LUGAR MÁGICO, COM EXUBERANTE FAUNA E FLORA,
ALÉM DE LINDAS CACHOEIRAS, LOCALIZADO ÀS
MARGENS DO RIO FORMOSO, CONHECIDO PELA
TRANSPARÊNCIA DE SUAS ÁGUAS E DIVERSIDADE
DOS SEUS PEIXES.

Foto: Daniel De Granville

O Balneário possui restaurante, lanchonete,
churrasqueiras individuais e cobertas, dois
parques infantis, quatro salões de jogos,
quadras esportivas, tirolesa e trampolim,
piscina de água corrente, redários e
animais para produção de fotos, como
búfalos, lhamas e pôneis.
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O Passeio de Trilha com
Cachoeiras da Serra
da Bodoquena leva o
visitante a cerca de 70
quilômetros da cidade
e começa com um
percurso de 2.500 m
pela mata (trilha leve)
e passa por cachoeiras
e piscinas naturais,
totalizando 8 paradas
para banho e um
passeio de bote pelo
Rio Betione. O passeio
possui extensa área de
banho (balneário) toda
gramada, com tirolesa,
quiosque (bar), cadeira
para descanso, quadra
de vôlei de areia de uso
exclusivo.

Foto: Flávio André

CACHOEIRA
SERRA DA
BODOQUENA
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Foto: Flávio André - MTUR

MIMOSA

ESTÂNCIA
IDEAL PARA A PRÁTICA DE
AVENTURAS POR MEIO DE
TRILHAS PELA FLORESTA
DO RIO MIMOSO EM MEIO A
ÁRVORES CENTENÁRIAS E
ANIMAIS SILVESTRES. SÃO
VÁRIAS CACHOEIRAS QUE
CONVIDAM O TURISTA A
SE REFRESCAR EM SUAS
PISCINAS NATURAIS.

Uma plataforma de salto,
pequenas grutas, passarelas
suspensas e trecho percorrido
em barco a remo completam
a sensação de liberdade. Ao
longo da trilha, você passará
por diversos mirantes com
visões panorâmicas da Serra
da Bodoquena.

Foto: Hudson Garcia
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DESCOBERTA POR UM ÍNDIO TERENA EM 1924, A CAVERNA POSSUI
EM SEU INTERIOR UM LAGO AZUL COM DIMENSÕES QUE A TORNAM
UMA DAS MAIORES CAVIDADES INUNDADAS DO PLANETA.

GRUTA DO

LAGO AZUL
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Por sua beleza e fragilidade, a área da
gruta foi transformada em Monumento
Natural, garantindo sua preservação.
Com suas formações geológicas - não
só o teto como o piso da gruta são
repletos de espeleotemas de várias
formas e tamanhos - desperta a
atenção dos turistas e pesquisadores
do mundo inteiro. Ninguém sabe
ao certo de onde vêm suas águas,
acredita-se na existência de um rio
subterrâneo, que alimenta o lago.

Foto: Daniel De Granville

PRAIA DA

FIGUEIRA
QUER UM LUGAR PERFEITO PARA
DESCANSO E DIVERSÃO NA ÁGUA?

Não deixe de conhecer essa antiga
área de extração de calcário que deu
origem a uma lagoa de água corrente
e uma extensa praia com coqueiros e
areia branca. A lagoa cristalina de água
corrente, com mais de 60.000m2, é
perfeita para você nadar, mergulhar e
praticar outras atividades aquáticas como
flutuação, scooter, cama elástica, caiaque,
pedalinho, tirolesa e biribol, além, claro,
do volêi de areia e do frescobol.
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Foto: Hudson Garcia

RIOSUCURI

A MATA CILIAR DO RIO SUCURI PROPICIA UMA ADORÁVEL
TRILHA QUE SEGUE PELA SUBIDA EM UM MIRANTE CONSTRUÍDO
EM TORNO DE UMA FIGUEIRA CENTENÁRIA E ELEVADO SOB
SUA NASCENTE PRINCIPAL ONDE PIRAPUTANGAS, DOURADOS,
CURIMBAS FAZEM O ESPETÁCULO JUNTO AS RESSURGÊNCIAS.

Foto: Flávio André

Aprecie o passeio em um barco permitindo que a
correnteza te leve, e tenha a sensação de estar dentro de
um aquário, onde os peixes, o volume e a transparência
deste rio tornam seu passeio inacreditável. g
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