
 
PACOTE BLOQUEIO – DE BELO HORIZONTE A VITORIA DE TREM EXECUTIVO!! 

 
Período da viagem: de 09 a 16 de SETEMBRO

 
A Estrada de Ferro Vitória a Minas opera o único trem de passageiros diário no Brasil 

que liga Cariacica (ES) e Belo Horizonte (MG). Em funcionamento desde 1907, o serviço 
transporta cerca de 1 milhão de passageiros por ano e percorre 664 quilômetros. Em 
período de férias, o trem circula com quatro vagões executivos e 11 econômicos. No 

período de baixa procura, a formação comum é com três executivos e cinco econômicos. 
A Vale, responsável pelo trem, informou que o reajuste no valor das passagens é 
determinado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão que 
regulamenta o setor. Além de passar por cidades históricas como as que estão as 

margens do Rio Piracicaba e Rio Doce, o viajante pode contemplar ao longo da viagem, 
paisagens deslumbrantes de Minas Gerais e do Espírito Santo.   

 
 

PACOTE INCLUI 
 

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

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

 01 almoço típico; 
 City tour em Belo Horizonte; 

 Passeio dia completo a Ouro Preto e Mariana; 
 Parque Museu Inhotim (sem ingresso); 

 Trem de Belo Horizonte a Vitoria em classe executiva; 
 City tour em Vitoria; 

 Visita a região serrana capixaba de origem alemã; 
 Transporte em veículo com ar condicionado; 

 Seguro Viagem Nacional de R$ 18 mil de cobertura para menores de 64 anos; 
 
 
 



 
ITINERARIO AÉREO: 

 ITINERARIO DIA A DIA  

Dia 09/09 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.  

Dia 10/09 Belo Horizonte  

Café da manha. Início da manhã iniciaremos nosso City tour panorâmico visitando os 
principais lugares da cidade. Tarde livre. Pernoite em Belo Horizonte.  

Dia 11/09 Mariana / Ouro Preto 

Café da manha. Saída de manhã para Ouro Preto. Iniciaremos o passeio pela bela 
Ouro Preto, primeira cidade brasileira eleita como Patrimônio da Humanidade e marco 
do movimento libertário do país. Na cidade visitaremos a rica Igreja do Pilar, Igreja São 
Francisco de Assis e Feira de Pedra e Sabão, Museu de Mineralogia ou da 
Inconfidência e Casa dos Contos. Almoço típico incluído. A seguir tour em Mariana 
visitando Praça Gomes Freire, Igreja São Pedro dos Clérigos, Museu Arquidiocesano 
de arte sacra, Rua Direita e Pelourinho. Pernoite em Belo Horizonte. 

Dia 12/09 – Museu Inhotim  

Café da manha. Saída cedo para Brumadinho. Tour no Instituto Inhotim 
(inhotim.org.br) sem ingresso. Traslado para hotel em Belo Horizonte. Pernoite em 
Belo Horizonte. 

Dia 13/09 – Belo Horizonte / Trem / Vitoria  

Café da manhã e logo após saída para estação de Belo Horizonte, iniciando um 
inesquecível passeio de trem, onde você vai desfrutar de belíssimas paisagens, vista 
das regiões montanhosas e pontes. O trem possui uma ótima estrutura com 
lanchonete e restaurante, wifi, banheiro, poltronas largas e reclináveis. A viagem 
completa tem 664 quilômetros e dura cerca de 12 horas. Chegada na estação Pedro 
Nolasco em Cariacica - Vitoria por voltas das 22:30 e traslado ao hotel em Vitoria. 
Pernoite em Vitoria. 

Dia 14/09 – Vitoria/ Vila Velha 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

2143 09 Set 11:25 09 Set 13:15 PORTO ALEGRE (POA) RIO DE JANEIRO (SDU) 

 

2054 09 Set 16:45 09 Set 17:45 RIO DE JANEIRO (SDU) BELO HORIZONTE (BHZ) 

 

1395 16 Set 10:55 16 Set 12:35 VITORIA (VIX) SÃO PAULO (GRU) 

 

1176 16 Set 13:10 16 Set 14:50 SÃO PAULO (GRU) PORTO ALEGRE (POA) 



 

Café da manhã. Após o café iniciaremos o passeio por duas das principais cidades do 
Espírito Santo reserva surpresas aos olhos e ao paladar. Vitória e Vila Velha contam a 
história da colonização do Espírito Santo passando pelos principais pontos turísticos. 
São realizadas três paradas. Na primeira, o Convento da Penha encanta pela vista do 
mar e das duas cidades. Do alto de um penhasco, a imponente construção centenária 
guarda lendas e é testemunha da trajetória capixaba. Na segunda parada renda-se 
aos prazeres dos bombons na lojinha da Fábrica de Chocolates Garoto. Na terceira 
parada, teremos a oportunidade de fotografar os principais ícones da cidade juntos (a 
3ª Ponte com o Convento da Penha). Essa parada acontece na visita ao Ilha do Boi. O 
passeio ainda contempla tour panorâmico pelas principais praias de Vitória (Praia de 
Camburi, Praia do Canto, Curva da Jurema) e Vila Velha (Praia da Costa e Praia da 
Sereia). Além destas praias, o tour panorâmico segue pelo Centro de Vitória, onde 
visualizaremos o Palácio Anchieta, a Catedral de Vitória e a Praça Costa Pereira, com 
o Teatro Carlos Gomes, Teatro Gloria, contemplando a riqueza de história que a nossa 
Capital tem, sendo a 3ª Capital mais antiga do Brasil. Resto de dia livre. Pernoite em 
Vitoria. 

Dia 15/09 – Domingo Martins / Pedra Azul  

Café da manhã. Após o café iniciamos o passeio a Serra Capixaba. Uma das mais 
belas regiões do Espírito Santo: Domingos Martins guarda que traços da colonização 
alemã e possui um clima ameno e agradável a maior parte do ano. A pedra Azul, a 
mais famosa de todas as montanhas, surpreende pela sua cor e belezas naturais. A 
região é abraçada pela exuberante Mata Atlântica. Retorno no fim do dia. Pernoite em 
Vitoria. 

Dia 16/09 - Vitoria / Aeroporto.  

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 ROYAL 
SAVASSI - www.royalsavassi.com.br 

 
VITORIA – GOLDEN TULIP PORTO 

VITORIA - https://porto-
vitoria.goldentulip.com/pt-br/  

R$ 3840.00 ou  
12x de R$ 320.00 

R$ 2760.00 ou  
12x de R$ 230.00 

R$ 2664.00 ou  
12x R$ 222.00 

Tem que ser acrescentado R$ 72,50 de taxas de embarque por pessoa. 

 IMPORTANTE 

** 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. 



 
**** sem ingresso no Museu Inhotim**** 

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. 


