
 
 

Roteiro de Viagem 
CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS 
 
1º dia – 11/02/20 (Terça-feira) 
Saída a partir das 12hs (confirmar horário de embarque conforme a cidade). 
 
2º dia – 12/02 (Quarta-feira) – Tiradentes / Congonhas / Belo Horizonte 
No caminho a Belo Horizonte, visitaremos essas importantes cidades históricas mineiras. Primeiro, parada para conhecer 
Tiradentes, onde encontraremos o Chafariz de São José, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Matriz de Santo Antônio 
que é um dos mais belos templos barrocos de Minas Gerais. Em seguida, visita a Congonhas, onde as principais obras de 
Aleijadinho podem ser visualizadas. Final do passeio, entrada no hotel em Belo Horizonte. 1º pernoite. 
 
3º dia – 13/02 (Quinta-feira) – Ihotim 
Nos arredores de Brumadinho está a maior combinação entre museu de arte contemporânea e jardim botânico do 
mundo. A coleção, que cresce constantemente, já tem 10 galerias de arte e 19 obras externas, um total de 90 trabalhos, 
visitar o Museu de Inhotim é considerado um passeio 5 estrelas por ter obras do primeiro time da tarde contemporânea 
nacional e de craques estrangeiros. Os trabalhos estão espalhados por um jardim com 2100 espécies de plantas. À tarde 
volta a Belo Horizonte. 2º pernoite. 
 
4º dia – 14/02 (Sexta-feira) – Ouro Preto / Mariana 
Considerada Patrimônio da Humanidade, Ouro Preto tem como atrativos a Igreja N. Senhora do Pilar (considerada a 2ª 
mais rica em ouro do país), Igreja São Francisco de Assis (Obra prima de Aleijadinho), Igreja N. Senhora da Conceição (com 
destaque para o Museu do Aleijadinho), e a Mina do Jeje. Almoço. Em seguida, visita a Igreja do Carmo em Mariana. Noite 
livre em Belo Horizonte. 3º pernoite. 
 
5º dia – 15/02 (Sábado) – Gruta de Maquiné / Belo Horizonte 
Após o café da manhã, viagem a Cordisburgo, onde se encontra uma das mais belas grutas abertas à visitação no Brasil: 
a Gruta de Maquine. Com sete galerias tem acesso facilitado por passarelas e iluminação artificial. O salão do trono, com 
duas grandes formações do tipo cortina, é o mais imponente. No salão das piscinas as colunas calcárias descem do teto 
como cachoeiras petrificadas. Após o passeio, retorno a Belo Horizonte e tour conhecendo a Região da Pampulha, com 
destaque para as obras de Oscar Niemeyer, Igreja São Francisco de Assis; Bairro Mangabeiras, Praça do Papa, e o Mirante, 
onde avistamos toda a grande BH. Após passeios, retorno ao hotel. 4º pernoite. 
 
6º dia – 16/02 (Domingo) 
Após o café da manhã, já com bagagens, visita a Feira de Arte e Artesanato da Afonso Pena. Almoço e viagem de retorno. 
 
7º dia – 17/02 (Segunda-feira) – Chegada  
 
INCLUSO NO PACOTE: 
– Viagem em ônibus Double Deck leito total; 
– 04 diárias em hotel com café da manhã em Belo Horizonte (IMPAR SUITES CIDADE NOVA); 
– Museu Inhotim; 
– Tour com guia local em todos locais visitados (ingressos não incluídos). 
– Seguro viagem de acordo com as normas da ANTT. 
 

VALOR:  

 

APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais) por pessoa. 

APARTAMENTO INDIVIDUAL - R$ 2490,00 (dois mil novecentos e noventa reais) por pessoa. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

 

A vista, 5% de desconto. 

A prazo, em 10x com cartão de crédito, sem juros. 

 

**Entre em contato com seu Agente de Turismo para verificar as cidades de embarque. 

 


