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MATO GROSSO
O turismo ganha cada vez mais destaque no estado do Mato 
Grosso, em função das belezas naturais de seus parques. 
Localizado perto da cidade de Poconé, o Pantanal Mato-
Grossense é a maior planície alagável do planeta, um santuário 
ecológico que concentra espetacular população de animais e 
plantas locais. O Hotel Sesc Porto Cercado está integrado à 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) da Estância 
Ecológica Sesc Pantanal, e possui infraestrutura voltada para 
a preservação ambiental e a prática do turismo ecológico.

Alvorecer no Pantanal

Guia Sesc de Férias
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O hotel está localizado na zona rural 
de Poconé, a 145 km de Cuiabá, e tem 
como principal via de acesso a Estrada 
Parque Porto Cercado (MT-370). Diária 
com pensão completa, 140 acomodações 
(2 apartamentos para pessoas com defi-
ciência), ar-condicionado, TV, telefone, 
cofre e frigobar. Recepção aberta 24h. 
Infraestrutura: centro de eventos, pis-
cina, playground, brinquedoteca, salas 
de jogos e fitness, recreação, acesso a 
internet, restaurante, bar, lanchonete e 
SPA de bem-estar e relaxamento. 
x Gratuito, 60 vagas.

1 O que fazer na cidade
O hotel está situado a 45 km do nú-
cleo urbano de Poconé, portanto, as 
atividades incluem trilhas e passeios 
de barco para conhecer o Pantanal, 
um dos mais ricos biomas do Brasil. 
Aprecie as manifestações típicas, 
como a Dança dos Mascarados, exe-
cutada exclusivamente por homens, e 
o siriri, ritmo acompanhado por viola 
de cocho, ganzá, mocho ou tamboril. 
Não deixe de conferir o artesanato 
local.

Hotel Sesc Porto Cercado
V x 
Estrada Parque Porto Cercado, km 45
CEP: 78175-000 – Poconé
Central de reservas

| (65) 3688-2001 fax (65) 3688-2005

m reservas@sescpantanal.com.br
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