
 
PACOTE – CIDADES MINEIRAS  

 
Período da viagem: de 01 de MARÇO a 20 de DEZEMBRO de 2021 

 
A região histórica de Minas é de uma riqueza quase que enlouquecedora. Desbravar 

esse Estado é ter a certeza de encontrar muita aventura, cultura, história e gastronomia! 
São muitas as belezas culturais e naturais das cidades históricas de Minas Gerais. 
Preparamos um roteiro para mostrar o melhor de cada uma. É possível conhecer 
Brumadinho, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e tantas outras! Das cidades mais 

importantes e conhecidas, até aquelas que passam de certa forma, imperceptíveis aos 
olhos do turista mais apressado. Calculando bem, você consegue visitar muitos desses 
municípios e, além de ganhar em cultura, sairá com um conhecimento histórico sobre 

nosso país que é indescritível.  
Então confira este roteiro bem especial que preparamos e comece a arrumar suas malas, 

porque o próximo destino são as cidades históricas de MG. Vamos?  
 

Pacote Inclui 
 

 04 pernoites em hotel categoria turismo (apto standard); 
 04 cafés da manha Buffet; 

 01 almoço típico; 
 Transporte em veículo com ar condicionado; 

 Guia de turismo cadastrado pelo MTur (guia local em Ouro Preto e Mariana); 
 

ITINERARIO DIA A DIA  
 

Dia 1 Aeroporto / Ouro Preto 
Recepção no aeroporto em Belo Horizonte e traslado para hotel em Ouro Preto. Resto 
do dia livre para atividades pessoais Pernoite em Ouro Preto.  
 
Dia 2 Ouro Preto / Mariana 
Café da manha. Saida em horário marcado para o tour de dia inteiro em Ouro Preto 
visitando os museus da Inconfidência, Mineralogia, Teatro Casa da Ópera e as igrejas 
de São Francisco de Assis e Pilar. Tour em Mariana visitando Praça Gomes Freire, 
Igreja São Pedro dos Clérigos, Museu Arquidiocesano de arte sacra, Rua Direita e 
Pelourinho. Almoço típico incluído. Pernoite em Ouro Preto. 
 
Dia 3 Ouro Preto / Inhotim / Brumadinho 



 
Café da manha. Saída com destino a Brumadinho, nosso próximo destino. Antes de 
chegar na cidade faremos o tour no Instituto Inhotim em Brumadinho. Com uma área 
de 140 hectares de visitação composta por floresta e jardim botânico, o Inhotim possui 
uma coleção de arte internacionalmente reconhecida. Além das galerias dedicadas a 
exposições individuais de artistas e das obras externas permanentes, as galerias 
Fonte, Lago, Mata, Praça e Galpão recebem exposições temporárias de obras que 
integram a coleção de arte contemporânea que, atualmente, conta com mais de 700 
trabalhos de cerca 200 artistas de diferentes países do mundo. A tarde traslado para 
hotel em Brumadinho Pernoite em Brumadinho. 

Dia 4 Brumadinho/Inhotim 
Café da manha. Segunda visita ao Instituto Inhotim. A tarde traslado para hotel em 
Brumadinho. Pernoite em Brumadinho. 
 
Dia 5 Brumadinho / Aeroporto 
Café da manha. Tempo livre para compras de artesanato local, etc. Traslado para 
aeroporto. 
 

VALORES EM PRVADO COM SAIDAS DIARIAS 
 

HOTÉIS PREVISTOS  
ou SIMILARES 

02 
PASSAGEIROS  

03 
PASSAGEIROS  

08  
PASSAGEIROS 

10 
PASSAGEIROS  

OURO PRETO –  
Pousada Arcanjo  

 
BRUMADINHO –  

Ville Montagne  

R$ 2630.00 R$ 1900.00 

 
 

R$ 1870.00 R$ 1850.00 

 IMPORTANTE 

** Consulte os valores para grupos maiores e outros roteiros na região** 

** Preços não validos para feriados, férias de julho e datas especiais** 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em reais e por pessoa. 

Forma de pagamento:  

 A vista 4% de desconto; 
 25% de entrada + até 9X no cartão de credito Master Card ou Visa. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em excelente estado 
de conservação.  

 Se sugere estar vacinado contra febre amarela. 


