BELO HORIZONTE
27 A 30 SETEMBRO 2017

Pacote inclui:
Passagem aérea (Natal/Belo Horizonte/Natal) GOL;
03 noites de hospedagem no Hotel Mercure BH 4****com café da manhã;
Transfer (Aeroporto/Hotel/Aeroporto);
Valor total do pacote por pessoa em DUPLO a partir de:
R$ 1.484,00
Horário dos voos:
GOL - Itinerário
Cia

Vôo

Origem

Destino

1585

NAT
GRU
27/09 04:10 27/09 07:40

1316

GRU
CNF
27/09 08:50 27/09 10:00

2185

CNF
GIG
30/09 12:10 30/09 13:10

2098

GIG
NAT
30/09 13:45 30/09 16:40

Passeios opcionais:
City Tour em Belo Horizonte (Conhecendo BH)
Duração: 04 horas.
Visitaremos o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, composto pela Igreja de São Francisco de Assis, Casa do Baile,
Casa JK e Museu de Arte da Pampulha. Veremos o Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão e o Mineirinho.
Visitaremos o Mercado Central, com seus doces a cachaças típicas. Conheceremos a Praça do Papa, com o Mirante e
a Praça da Liberdade.
Obs.: Igrejas e museus não funcionam às segundas-feiras.
Valor por pessoa – R$ 102,00 / Mínimo de 10 pessoas.
Inclui: Transporte em veículo executivo, guia nacional credenciado e seguro.
Não inclui: taxas de visitação.

Ouro Preto e Mariana – 1 dia (Caminho histórico do Ouro)
Duração: 09 a 10 horas.
Horário de saída: 09hrs
Horário de retorno: 18:30hrs
Em Mariana conheceremos:
- A Praça Minas Gerais que reúne a Igreja de São Francisco de Assis (tour panorâmico – em reforma), onde estão os
restos mortais de Aleijadinho e a Nossa Senhora do Carmo.
- Catedral Basílica da Sé (tour panorâmico – em reforma), que faz parte do conjunto das mais ricas e importantes
igrejas mineiras.
Seguiremos para Ouro preto onde almoçaremos no delicioso restaurante de típica comida mineira Casa dos Contos,
onde conheceremos os atrativos:
- Matriz Nossa Senhora do Pilar: segunda igreja mais rica do Brasil.
- Igreja São Francisco de Assis: a mais famosa de Ouro Preto, um dos exemplares mais magníficos do barroco
mineiro.
- Museu da Inconfidência: antiga Casa da Câmara e Cadeia, hoje reúne objetos desde a época do Brasil Colônia.
Opcional: Vista à mina da passagem, localizada no distrito de Passagem entre Mariana e Ouro Preto.
Obs.: Igrejas e museus não funcionam às segundas-feiras.
Valor por pessoa – R$ 212,00 / Mínimo de 10 pessoas.
Inclui: Transporte em veículo executivo, guia nacional credenciado, almoço e seguro.
Não inclui: taxas de visitação.

Tiradentes e São João Del Rey (Caminho dos Inconfidentes)
Duração: Aproximadamente 12 hr.
Saída de BH: em torno de 08 da manhã
Chegada em BH: em torno de 19hs
Na cidade de Tiradentes conheceremos:
- Matriz de Santo Antônio: representa o auge do ciclo do ouro na cidade, visível em seus ricos altares de talha
dourada.
- Museu Padre Toledo, histórico casarão do Inconfidente Padre Toledo, onde se realizou a primeira reunião do
movimento.
- Chafariz de São José de 1749.
- Largo das Forras para compras.
Depois almoçaremos em um delicioso restaurante de comida mineira e seguiremos para:
São João Del Rey, onde visitaremos:
- Igreja de São Francisco de Assis, onde na entrada há um jardim com palmeiras imperiais.
- City Tour pelo centro histórico.
Obs.: nos finais de semana é possível fazer o passeio de Maria-Fumaça, com a estação de 1881 e aproveitar para
visitar o Museu Ferroviário.
Obs: Igrejas e museus não funcionam às segundas-feiras.
Valor por pessoa – R$ 255,00 / Mínimo de 10 pessoas.
Inclui: Transporte em veículo executivo, guia nacional credenciado, almoço e seguro.
Não inclui: taxas de visitação.
Congonhas e Sabará
Duração: aproximadamente 09 hrs.
Saída de BH: em torno de 09 da manhã
Chegada em BH: em torno de 18hs
Em Congonhas iremos conhecer seus atrativos como os Profetas de Aleijadinho e a Basílica de Bom Jesus de
Matosinhos (tour panorâmico – em reforma).
Depois seguiremos para Sabará, onde visitaremos:
- Igreja de Nossa Senhora do Ó, uma das mais importantes construções religiosas do país;
- Teatro Municipal, antiga casa da Ópera, inaugurada em 1819;
- Museu do Ouro, antiga Casa de Fundição na Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará;
- Matriz de Nossa Senhora da Conceição, suas talhas douradas nos altares e arcos a torna uma das mais suntuosas do
país.
Obs.: Igrejas e museus não funcionam às segundas-feiras.
Valor por pessoa – R$ 159,00 / Mínimo de 10 pessoas.

Inclui: Transporte em veículo executivo, guia nacional credenciado e seguro.
Não inclui: taxas de visitação e almoço.
Observações importantes:
Valores por pessoa;
Nada reservado trata-se apenas de cotação;
Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio;
Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros de digitação / 002.06.05.16-0

