Ecoturismo é na

Aventure-se!

Para ajudá-lo nesse exercício de estímulos, apresentaremos 7 opções que a
Boca da Onça oferece, para você se conectar com a natureza.

“

Segue nossa primeira dica:
Desligue-se de tudo e respire!

Vamos conhecer a Boca da Onça Ecotour?
Sim, quero conhecer as
opções de passeios e
suas configurações!

Continuar...

Não, já conheço e
gostaria de saber os
valores de cada
passeio!
Tarifário

Voltar

PERGUNTAS FREQUENTES

Hospedagem
A Boca da Onça não
oferece
hospedagem e não
pode indicar uma,
sugerimos entrar em
contato com uma
agência de
Bodoquena ou de
Bonito para maiores
informações.

Como comprar?
Para comprar um
passeio da Boca da
Onça, escolha uma
das agências
credenciadas.
Reserve com
antecedência

Agora vamos conhecer as
opções de passeios

Continuar...

Onde fica?
A fazenda Boca da
Onça está localizada
no município de
Bodoquena-MS a
50km de Bonito.
O visitante poderá ir
de carro próprio ou
contratar um transfer
via agências.

Ensaios e
Drones pode?
O uso de drone está
liberado no
receptivo, na trilha
deve-se fazer uma
reserva especial
junto ao atrativo.
Ensaios fotográficos
também devem ser
avisados.

Já tirou suas dúvidas e quer
escolher uma agência?

Agências...
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Meia Trilha Boca da
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Conhecer
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Menu Inicial

1. Trilha Adventure

Nossa trilha tradicional (antiga Trilha Eco no BTMS) agora tem um novo nome: Trilha ADVENTURE.
Ela vai conectar você com a natureza de forma intensa. Prepare-se para sentir e ouvir a força da
água caindo de 156 metros de altura enquanto você contempla uma obra prima de Deus. No
momento em que fechar seus olhos, vai perceber o quanto somos pequenos diante de tamanha
beleza e perfeição. Ouça a água cair ao sabor do vento e repita para si: “Obrigado Senhor”.
Pensa que acabou?
Só estamos começando! Venha descobrir as surpresas que aguardam você!

“

Aqui está nossa segunda dica:
Sinta cada momento
do seu passeio.

”
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1.1 Trilha Adventure

Alguns dados sobre a ADVENTURE:

Distância: 4,5km
Dificuldade: Nível de Leve para Médio
Duração: 4h a 5h
Cachoeiras: 08 Cachoeiras + Praia Boca da Onça
Pontos de banho: 05 pontos de banho
Pontos de apoio: 04 pontos de apoio
Período: Integral (o dia todo)

Pontos Visitados:
Plataforma do Rapel
Escadaria Principal 886 degraus
Cachoeira Boca da Onça (banho)
Praia da Boca da Onça (banho)
Quiosque
Poço da Lontra (banho)
Cachoeira do Fantasma
Buraco do Macaco (banho)
Cascata do Jabuti
Cachoeira da Anta
Garganta da Arara (banho)
Piscinas da Cotia
Janela para o Céu da Boca da Onça
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1.2 Trilha Adventure

Incluso na atividade:
Guia / Seguro

Café da Manhã

Almoço

Veja tabela completa Na pag. 42
Tabela de alta temporada na pag. 43

Receptivo: redário, mini museu, piscinas, bar e muito conforto
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2. Trilha Discovery

Essa é a nossa nova trilha: a Trilha DISCOVERY.
Por muitos anos ela permaneceu intacta, escondida e esperando o momento de ser redescoberta
para poder revelar sua beleza infinita.
Somente veículos traçados chegam a ela e o trajeto reserva altas doses de adrenalina.
Seus pontos de banho são surreais. Ficou curioso?
Venha descobrir fortes emoções.

“

Agora se ligue na terceira dica:
veja tudo com os olhos de uma criança,
deixando a natureza envolver você!

”
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2.1 Trilha Discovery

O passeio começa com muita adrenalina, já que para acessar esse paraíso é preciso descer uma
serra com pontos íngremes (somente veículos reduzidos e traçados conseguem). Muita emoção
para aqueles que buscam aventura.
O primeiro ponto de banho é o Recanto do Mutum, onde você vai encontrar tranquilidade e
aconchego. O espaço para banho é amplo e a vista do cânion, exuberante.
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2.2 Trilha Discovery

Em seqüência, você vai chegar a mais 6 pontos divididos entre banho e contemplação, alguns
com lindos paredões de rocha.
A trilha conta com pequenas escadas em lugares estratégicos. É mais “roots” do que a Trilha
Adventure, a qual também faz parte do trajeto. Isso quer dizer que serão 6,5 km unindo as duas
trilhas num único passeio.
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2.3 Trilha Discovery

Lembramos que no ponto de encontro da Trilha Discovery com a Trilha Adventure, a escadaria
principal de 886 degraus fica fora do percurso.
Não será utilizada nem para descer e nem para subir.
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2.4 Trilha Discovery

Alguns dados sobre a DISCOVERY:
Pontos Visitados:

Distância: 6,5km
Dificuldade: Nível de Leve para Médio
Duração: 5h a 6h
Cachoeiras: 15 cachoeiras/cascatas
Pontos de banho: 09 pontos de banho
Pontos de apoio: 06 pontos de apoio
Período: Integral (o dia todo)

Recanto do Mutum (banho)

+ Trilha Adventure...

Laje do Piau (banho)

Cachoeira Boca da Onça (banho)

Cachoeira do Dourado

Praia da Boca da Onça (banho)

Corredeira do Cascudo

Quiosque

Estreito do Curimba (banho)

Poço da Lontra (banho)

Queda da Piraputanga

Cachoeira do Fantasma

Cachoeira da Fonte (banho)

Buraco do Macaco (banho)
Cascata do Jabuti
Cachoeira da Anta
Garganta da Arara (banho)
Piscinas da Cotia
Janela para o Céu da Boca da
Onça
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2.5 Trilha Discovery

Incluso na atividade:
Guia / Seguro

Café da Manhã

Almoço

Veja tabela completa Na pag. 42
Tabela de alta temporada na pag. 43
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3. Rapel +Trilha Adventure

É hora de liberar altas doses de adrenalina.
Imagine-se a 90 metros de altura numa sensação de liberdade inexplicável!
Seu coração está a mil, o vento bate em seu rosto e pássaros voam a seu lado.
Pensa que acabou? A aventura nem começou!
Ao descer pelo imenso cânion, escavado há milhões de anos pela força das águas do rio Salobra,
observe as formações rochosas e as grutas ao longo do paredão de calcário. O rapel é pura
superação do medo e a constatação de sua coragem que, sem dúvida, será libertadora.
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3.1 Rapel +Trilha Adventure
Aventure-se, e, conquiste a sua liberdade.
Quem optar pela atividade do rapel, também faz a Trilha Adventure.

“

Agora vem nossa 4ª dica:
Ás vezes é preciso uma louca aventura
para fugir da loucura da rotina.

”
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3.2 Rapel +Trilha Adventure

Alguns dados sobre a atividade:

Distância: 4,5km
Dificuldade: Nível de Leve para Médio
Duração: 4h a 5h
Cachoeiras: 08 Cachoeiras + Praia Boca da Onça
Pontos de banho: 05 pontos de banho
Pontos de apoio: 04 pontos de apoio
Período: Integral (o dia todo)

Pontos Visitados:
Plataforma do Rapel
Escadaria Principal 886 degraus
Cachoeira Boca da Onça (banho)
Praia da Boca da Onça (banho)
Quiosque
Poço da Lontra (banho)
Cachoeira do Fantasma
Buraco do Macaco (banho)
Cascata do Jabuti
Cachoeira da Anta
Garganta da Arara (banho)
Piscinas da Cotia
Janela para o Céu da Boca da Onça
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3.3 Rapel +Trilha Adventure

Incluso na atividade:
Guia / Seguro

Café da Manhã

Almoço

Veja tabela completa Na pag. 42
Tabela de alta temporada na pag. 43
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4. Rapel + Meia Trilha
Boca da Onça

É hora de liberar altas doses de adrenalina.
Imagine-se a 90 metros de altura numa sensação de liberdade inexplicável!
Seu coração está a mil, o vento bate em seu rosto e pássaros voam a seu lado.
A vista para o Rio Salobra é incrível.
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4.1 Rapel + Meia Trilha
Boca da Onça

Ao descer pelo imenso cânion, escavado há milhões de anos pela força das águas do rio Salobra,
observe as formações rochosas e as grutas ao longo do paredão de calcário. O rapel é pura
superação do medo e a constatação de sua coragem que, sem dúvida, será libertadora.
Quem optar pelo rapel de MEIO PERÍODO terá todas as emoções do rapel junto com a Meia Trilha
Adventure. Essa escolha é para quem busca adrenalina mas, também quer aproveitar o dia
fazendo outro passeio ou precisa viajar no mesmo dia.

“

Chegou a hora da nossa quinta dica:

”

Aventure-se, e conquiste a sua liberdade.
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4.2 Rapel + Meia Trilha
Boca da Onça

Alguns dados sobre o Rapel:

Distância: 2km

Pontos Visitados:

Dificuldade: Nível de Leve

Desce pela Plataforma do Rapel

Duração: descida de 20min em média

Desce o restante pela Escadaria
Principal com 350 degraus

Cachoeiras: 1 Cachoeira + Praia Boca da Onça
Pontos de banho: 02 pontos de banho

Cachoeira Boca da Onça (banho)
Praia da Boca da Onça (banho)
Quiosque

Pontos de apoio: 01 pontos de apoio
Período: meio período
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4.3 Rapel + Meia Trilha
Boca da Onça

Incluso na atividade:

Guia / Seguro

Café da Manhã
Apenas período da manhã

Sem Almoço
Vendido a parte

Veja tabela completa Na pag. 42
Tabela de alta temporada na pag. 43
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5. Meia trilha Boca da Onça

Essa trilha foi pensada para atender toda a família, desde os mais jovens até os mais idosos.
Ela faz parte da Trilha ADVENTURE e vai levar você a lugares incríveis. Quer saber quais são?
Você vai conhecer o maior rapel de plataforma do Brasil, descer uma escada com paisagens
incríveis tirando fotos fantásticas e ainda tomar banho sob os pés da maior cachoeira do Estado do
MS, a Boca da Onça.
Você vai nadar na Praia da Boca da Onça com uma vista privilegiada da Cachoeira Boca da
Onça e do paredão do cânion. Local para lindas fotos em meio à natureza preservada.
Depois desse banho refrescante no Rio Salobra, você vai caminhar até o Poço da Lontra para mais
um banho.

“

Agora é nossa sexta dica:
Não há nada mais emocionante do que a aventura
de viver. Viva essa aventura intensamente!
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5.1 Meia trilha Boca da Onça

Alguns dados sobre :

Distância: 2,2km

Pontos Visitados:
Escadaria Principal com apenas
886 degraus

Dificuldade: Nível de Leve

Cachoeira Boca da Onça (banho)

Duração: 2h
Cachoeiras: 2 Cachoeiras + Praia Boca da Onça

Praia da Boca da Onça (banho)
Poço da Lontra (banho)
Quiosque

Pontos de banho: 03 pontos de banho
Pontos de apoio: 01 pontos de apoio
Período: meio período
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5.2 Meia trilha Boca da Onça

Incluso na atividade:
Guia / Seguro

Café da Manhã
Apenas período da manhã

Sem Almoço
Vendido a parte

Veja tabela completa Na pag. 42
Tabela de alta temporada na pag. 43
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6. Meia trilha
Buraco do Macaco

Essa trilha foi pensada para atender toda a família, desde os mais jovens até os mais idosos. Essa
segunda Meia Trilha é a trilha MAIS LEVE que oferecemos. Além de ser apenas descida, ela tem
somente pequenas escadas.
Ela também faz parte da Trilha ADVENTURE e vai levar você por lugares ainda mais incríveis. Quer
saber quais são?

25

Menu Inicial

6.1 Meia trilha
Buraco do Macaco

Nesse trajeto você vai conhecer 7 cachoeiras incríveis.
Começando pelas Piscinas da Cotia onde você vai se deslumbrar com duas visões:
A primeira delas é uma bela cachoeira e seus travertinos de calcário.
A segunda, a Janela para o Céu da Boca da Onça, uma das vistas mais bonitas da Serra da
Bodoquena. Emoldurada pela vegetação, a Janela para Céu da Boca da Onça é formada por
uma piscina natural de borda infinita que se une ao verde do cânion da Serra da Bodoquena e ao
azul do céu. Cenário perfeito para registrar momentos únicos. Aqui você ficará literalmente sobre a
água, meditando e agradecendo pela oportunidade de ver tamanha beleza.

26

Menu Inicial

6.2 Janela para o Céu
Da Boca da Onça

Este ponto está disponível nas opções:
Trilha Adventure | Trilha Discovery | Meia Trilha Buraco do Macaco
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6.3 Meia trilha
Buraco do Macaco

Em seguida, você chega a Garganta da Arara com suas incomparáveis formações
calcárias.
Ao lado, está a terceira cachoeira mais alta da Serra da Bodoquena e a segunda mais
alta, aberta ao público: a Cachoeira da Anta que impressiona pela imponência.
Seguindo a trilha, você vai conhecer a Cascata do Jabuti,
Em seguida você vai encontrar o famoso Buraco do Macaco.

“

Segue a sétima dica:
Preencha sua vida com experiências e não com
coisas. Tenha histórias para contar em vez de coisas
para mostrar. Viva essa experiência em família.

”
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6.4 Meia trilha
Buraco do Macaco

É nesse ponto que a frase na entrada da fazenda faz ainda mais sentido: “Deixa o mundo
aqui fora e entra só com tua alma”. Ao passar pela abertura de acesso ao Buraco do
Macaco e nadar na gruta sentindo a água caindo a seu redor é que você vai ter uma
sensação mágica e libertadora.
Na sequência da trilha, vem a Cachoeira do Fantasma com uma piscina natural cristalina
e uma pequena gruta, cuja entrada vem sendo encoberta pela ação do calcário.
Para finalizar essa aventura, um banho refrescante aguarda você no Poço da Lontra.
E claro, mais fotos lindas!
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6.5 Meia Trilha
Buraco do Macaco

Distância: 2,1km
Dificuldade: Nível de Leve
Duração: 2h
Cachoeiras: 7 Cachoeiras

Pontos Visitados:
Piscinas da Cotia
Janela para Céu o da Boca da Onça
Garganta da Arara (banho)
Cachoeira da Anta
Cascata do Jabuti
Buraco do Macaco (banho)
Cachoeira do Fantasma

Pontos de banho: 03 pontos de banho
Pontos de apoio: 04 pontos de apoio

Poço da Lontra (banho)
Quiosque

Período: meio período
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6.6 Meia Trilha
Buraco do Macaco

Incluso na atividade:
Guia / Seguro

Café da Manhã
Apenas período da manhã

Sem Almoço
Vendido a parte

Veja tabela completa Na pag. 42
Tabela de alta temporada na pag. 43
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7. Receptivo

Se você busca relaxamento, o nosso receptivo vai atender seu desejo.
Você vai conhecer um pouco da história da Boca da Onça através de sua decoração assim como
a da região no pequeno museu: a cultura indígena, fotos e peças antigas da fazenda e pedras
que mostram a ação do calcário e da água.
Você vai se deliciar com nosso famoso e variado café da manhã ao som do canto das aves que
fazem do terraço a sua morada. Você pode relaxar em 2 piscinas de água corrente a qual brota
da nascente ao lado do receptivo.
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7.1 Receptivo

Você vai conhecer peixes de nossa fauna que nadam em tanques de água corrente.
No almoço, nosso compromisso pelo seu bem-estar é demonstrado nos cuidados da preparação
dos alimentos, com produtos de qualidade, naturais e seguindo as regras de higiene de nossa
cozinha de alto padrão.
Aventure-se nesse relaxamento!

“

Para finalizar, nossa oitava dica:
Aventura mesmo é ser quem você é
sem medo de ser feliz.

”
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7.2 Receptivo

Nosso cardápio também atende VEGANOS e VEGETARIANOS com pratos especialmente
elaborados para os nossos amigos, amantes da natureza.
Desfrute de tudo isso, degustando drinques e cervejas especiais de nosso bar.
Após o almoço, um merecido descanso no redário aguarda você.
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7.3 Receptivo

Alguns dados sobre :

Pontos de banho: 2 piscinas com água corrente

Pontos Visitados:
2 Piscinas de água corrente

Museu

Período: período integral

Tanque com Peixes

Bar

Incluso na atividade:

Seguro

Redário

Café da Manhã

Almoço

Veja tabela completa Na pag. 42
Tabela de alta temporada na pag. 43
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ENSAIOS FOTOGRÁFICOS
O valor do ensaio na Trilha Adventure é de R$632,00 e
do ensaio na Trilha Discovery é de R$ 732,00 para
receber até 3 pessoas. Está incluso o monitor que vai
leva-los na trilha, o almoço, o café
da manhã e o seguro. Se vierem acima de 3 pessoas
será cobrado uma adicional de R$ 155,00 por pessoa.
O horário de chegada recomendado para estar no
atrativo é as 8:00 da manhã. Ao chegarem um café
de boas-vindas estará aguardando pelos visitantes.
No receptivo temos vestiários onde os noivos e
modelos podem se preparar.
No meio da trilha há um Quiosque – local de
descanso – com bar e banheiros, onde eles também
podem trocar de roupa, se quiserem.
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ENSAIOS FOTOGRÁFICOS
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SGS

Sistema de Gestão de Segurança

Todas as aventuras aqui na Boca da Onça passam por um processo de avaliação constante,
visando sempre a segurança de nossos visitantes.
A Trilha
A trilha é monitorada pelo responsável do SGS - Sistema
de Gestão de Segurança - e pelo gerente do atrativo que
percorrem sua extensão em busca de melhorias e
adequações. Esse trabalho é importante para minimizar
acidentes/incidentes e riscos inerentes à caminhada em
meio à natureza.

Rapel
Todo o procedimento de descida e conservação dos
equipamentos é regido pelo nosso SGS monitorando, de
forma rígida, todos os detalhes envolvidos na operação.
Sistematicamente, os monitores de rapel analisam as
condições dos equipamentos, fazendo sua manutenção
e substituição. Tudo é documentado para garantir a
exatidão das informações.
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SGS

Sistema de Gestão de Segurança

Monitoramento
Como forma de logística e de prevenção de
acidentes/incidentes os grupos que estão nas trilhas
são monitorados, via rádio, durante todo o percurso.
Isso pode contribuir para uma rápida ação de nossos
colaboradores e socorristas.

Pontos de Apoio (emergência/serviço/saída)
Em todas as trilhas que você percorrer, você vai chegar
ao ponto de apoio: o quiosque. Lá temos um bar com
bebidas não alcoólicas, petiscos para repor as energias
e banheiros. Se você não quiser terminar o percurso
este é o ponto de retorno ao receptivo com o veículo de
apoio.
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SGS

Sistema de Gestão de Segurança

Equipe Preparada
Nossos colaboradores tem:
●
Primeiros socorros

Nossos Guias tem cursos de:
●
Primeiros socorros

●

Salvamento aquático

●

●

Resgate em áreas remotas

●

●

Trabalho de salvamento em altura

●

Brigadista de incêndio

“

Salvamento aquático
E alguns tem cursos de salvamento em áreas
remotas

Aventurar-se é a maneira mais
emocionante de se sentir livre.

”
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LINKS & DOWNLOADS
Clique sobre os links!

www.bocadaonca.com.br

Nossa localização
Clique aqui!
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BT = baixa temporada
AT = alta temporada
ADULTO

ADULTO
ADULTO

ADULTO

ADULTO
ADULTO
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Tabela at = alta temporada
Fora estas datas, será os valores BT = baixa temporada

descritivo sobre o passeio
atividades na boca da onça
ecotour

