
Como chegar no

Vamos lá?

melhor do ecoturismo

boca da onça ecotour

maior rapel

maior cachoeira

de plataforma
do Brasil, 90m.

do estado do MS
com 156m.



Se localize!

Você está em Bonito?
Acesse a rua principal Pilad Rebua em 
sentido a Bodoquena.
Chegue até a rotatória e pegue a saída a 
direita (se estiver subindo) para Bodoquena 
pela MS-178.

Referências: Posto Petrobrás e
D Mad Madeiras.

Se estiver em Bodoquena,
avance até a página 7



Atenção!

Observe as sinalizações

São placas indicando 8km, 5km e 1,5km até 
a rotatória de acesso a estrada para a 
fazenda.

Siga pela rodovia MS-178 por 
aproximadamente 45km e observe que a 
direita terá 3 placas da Boca da Onça 
indicando sua aproximação da rotatória.

VOCÊ ESTÁ A

8KM

VOCÊ ESTÁ A

5KM

VOCÊ ESTÁ A

1,5KM
cachoeira
buraco do
macaco

Não corra, respeite a vida!



Chegamos na rotatória 
Depois que avistar a última placa de 1,km, 
diminua a velocidade para contornar a 
rotatória e pegar a estrada a sua esquerda.
Muito cuidado para a conversão neste 
local.

Não corra, respeite a vida!



Estamos chegando!

Estrada de acesso

Fique atento as placas de sinalização até o 
receptivo da fazenda Boca da Onça.

Siga pela estrada por 10km e sempre 
respeitando os animais, não corra mais que 
40km/h.

Velocidade permitida
40km/h



Chegamos!

Estacionamento

Você acaba de chegar no estacionamento 
do passeio.
Seja bem-vindo(a), siga até o receptivo e 
procure nossa recepção para dar entrada 
com seu voucher e iniciar suas atividades.

Divirta-se!



Se localize!

Você está em Bodoquena?
Acesse a rua principal Manoel R. Oliveira em 
sentido a Bonito.

Referências: Posto de Combustível.

Chegue até a rotatória e pegue a saída a 
esquerda (se estiver dentro da cidade) para 
Bonito pela MS-178.

Se estiver em Bonito,
retorne até a página 2



Atenção!

Observe as sinalizações
Siga pela rodovia MS-178 por 
aproximadamente 25km e observe que a 
direita terá 3 placas da Boca da Onça 
indicando sua aproximação da rotatória.
São placas indicando 8km, 5km e 1,5km até 
a rotatória de acesso a estrada para a 
fazenda.

VOCÊ ESTÁ A

8KM

VOCÊ ESTÁ A

5KM

VOCÊ ESTÁ A

1,5KM
cachoeira
buraco do
macaco

Não corra, respeite a vida!



Chegamos na rotatória 
Depois que avistar a última placa de 1,km, 
diminua a velocidade para entrar na 
rotatória e pegar a estrada a sua direita.
Muito cuidado para a conversão neste 
local.

Não corra, respeite a vida!



Estamos chegando!

Estrada de acesso

Siga pela estrada por 10km e sempre 
respeitando os animais, não corra mais que 
40km/h.
Fique atento as placas de sinalização até o 
receptivo da fazenda Boca da Onça.

Velocidade permitida
40km/h



Chegamos!

Estacionamento

Seja bem-vindo(a), siga até o receptivo e 
procure nossa recepção para dar entrada 
com seu voucher e iniciar suas atividades.

Você acaba de chegar no estacionamento 
do passeio.

Divirta-se!


