
 

PACOTE BLOQUEIO – CIDADES MINEIRAS  
 

Período da viagem: de 23 a 30 de ABRIL de 2022  

 
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! 
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 
 

 Passagem aérea LATAM Porto Alegre / Belo Horizonte / Porto Alegre com franquia de 
bagagem de 1 peça de 23k; 

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

 02 almoços típico; 
 Transporte em veículo com ar condicionado; 

 Guia de turismo cadastrado pelo MTur (guia local em Ouro Preto e Mariana); 
 Seguro Viagem Nacional de R$ 18 mil de cobertura para menores de 64 anos; 

 
ITINERARIO AÉREO: 

 
Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

4596 23 Abr 09:35 23 Abr 11:15 POA - PORTO ALEGRE GRU - SAO PAULO 

 

3390 23 Abr 12:20 23 Abr 13:25 GRU - SAO PAULO CNF - BELO HORIZONTE 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino      

 

3223 30 Abr 15:45 30 Abr 17:00  CNF - BELO HORIZONTE CGH - SAO PAULO      

 

3051 30 Abr 20:40 30 Abr 22:20 CGH - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE      



 

 ITINERARIO DIA A DIA  
Dia 23/04 Aeroporto / Belo Horizonte 
Encontro no aeroporto Salgado Filho 03 horas antes de saída do voo. Embarque para 
Belo Horizonte. Recepção no aeroporto e traslado para hotel em Belo Horizonte. Resto 
do dia livre. 

 
Dia 24/04 Belo Horizonte / Congonhas / Tiradentes 
Café da manhã. Encontro com nosso guia e iniciaremos a viagem para nossa primeira 
parada: Tiradentes. A caminho conheceremos a cidade de Congonhas e visitaremos 
no seu centro histórico o maior conjunto escultórico do Aleijadinho no Santuário do 
Bom Jesus de Matosinhos formado pela Via Crucis e os profetas em pedra sabão. 
Ainda no Santuário visitaremos a Basílica e sala de Ex-votos e Museu de Congonhas. 
Pernoite em Tiradentes. 
 
Dia 25/05 Tiradentes / São João Del Rei 
Café da manhã. Visita a cidade de Tiradentes visitando Matriz de Santo Antônio, 
Chafariz de São José, Largo das Forras, Museus Padre Toledo, Sant'Ana e Liturgia. 
Almoço típico incluído. A tarde na cidade de São João Del Rei visitaremos a igreja 
de São Francisco de Assis e faremos um tour panorâmico passando pelas igrejas 
Pilar, Mercês, Carmo, Solar dos Neves, Beco do Cotovelo, Largo da Cruz e Rua 
Direita. Pernoite em Tiradentes. 
 
Dia 26/04 Tiradentes / Mariana / Ouro Preto 
Café da manhã. Continuaremos a nossa viagem para Ouro Preto. Almoço típico 
incluído. A seguir faremos um tour em Mariana visitando Praça Gomes Freire, Igreja 
São Pedro dos Clérigos, Museu Arquidiocesano de arte sacra, Rua Direita e 
Pelourinho. Retornamos a Ouro Preto e hospedagem. Pernoite em Ouro Preto. 
 
Dia 27/04 Ouro Preto 
Café da manhã. Visita pela manhã pelo centro histórico de Ouro Preto visitando os 
principais pontos como os museus da Inconfidência, Mineralogia, Teatro Casa da 
Ópera e as igrejas de São Francisco de Assis e Pilar. Almoço típico incluído. 
Restante do dia livre. Pernoite em Ouro Preto 
 
Dia 28/04 Inhotim / Belo Horizonte 
Café da manhã. Hoje visitaremos um museu a céu aberto. Faremos um tour no 
Instituto Inhotim (inhotim.org.br) em Brumadinho, um lugar em constante 
transformação, onde a arte convive em relação única com a natureza. Caracteriza-se 
por oferecer um grande conjunto de obras de arte, expostas a céu aberto ou em 
galerias temporárias e permanentes. Ocupa uma área de 97 hectares de jardins 
botânicos de rara beleza com uma extensa coleção de espécies tropicais raras e um 
acervo artístico de relevância internacional. Por tudo isso é considerado o maior centro 
de arte contemporânea a céu aberto do mundo. No fim da tarde continuaremos até 
chegarmos a Belo Horizonte. Resto do dia livre. Pernoite em Belo Horizonte.  
 
Dia 29/04 Belo Horizonte  
Café da manhã. Em horário marcado da manhã iniciaremos um tour pela capital do 
estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, visitando obras de Niemeyer na Pampulha, 
Mercado Central, Praça da Liberdade, Savassi e Praça do Papa. Parada para almoço 
(não incluído).  Resto da tarde livre para poder fazer as ultimas comprinhas. 
Hospedagem em Belo Horizonte.  
 
Dia 30/04 Belo Horizonte  
Café da manhã. Tempo livre e traslado para aeroporto no horário combinando. 

 



 

VALORES POR PESSOA 
 

HOTÉIS PREVISTOS  
ou SIMILARES 

VALOR EM 
INDIVIDUAL 

VALOR EM 
DUPLO 

VALOR EM 
TRIPLO  

BELO HORIZONTE – Hotel OURO MINAS 
5* www.ourominas.com.br 

 
TIRADENTES – POUSADA VILLA  

ALFERES - www.villaallegra.com.br 
 

OURO PRETO – POUSADA CLÁSSICA 
www.pousadaclassica.com.br 

R$ 4620.00 ou  
12x de R$ 385.00 

R$ 3600.00 ou  
12x de R$ 300.00 

R$ 3540.00 ou  
12x R$ 295.00 

Tem que ser acrescentado R$ 72,42 de taxas de embarque por pessoa. 

 IMPORTANTE 

** a ordem do tour pode ser alterar para o melhor aproveitamento do tour** 

** 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 

- 1x na entrada (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x na entrada (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

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. 


