MINAS GERAIS HISTÓRICA
SAÍDA
PORTO
ALEGRE

4 DIAS
3 NOITES

25/06/2019
28/06/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Surpreenda-se com o pacote de viagem Minas Gerais Histórica. Nessa viagem você irá
conhecer: Belo Horizonte, Ouro Preto e Congonhas.

ITINERÁRIO
1º DIA - 25/06/2019 - PORTO ALEGRE / BELO HORIZONTE
Apresentação no aeroporto Salgado Filho para embarque no vôo com destino a Belo
Horizonte. Chegada, Transfer até o hotel. Acomodação conforme disponibilidade dos
apartamentos. A tarde teremos também visita ao Mercado Central de Belo Horizonte.
2º DIA - 26/06/2019 - BELO HORIZONTE / OURO PRETO/ CONGONHAS / BELO HORIZONTE
Café da manhã. Saída com destino a Ouro Preto, declarada pela UNESCO como um
Patrimônio Cultural da Humanidade, une a melhor e mais preservada coleção do país de
Arquitetura Barroca. Visita a Congonhas do Campo, onde está a Basílica Senhor de Jesus de
Matosinhos e a maior coleção do século XVIII feita por Aleijadinho. No ﬁnal do dia, retorno ao
hotel
3º DIA - 27/06/2019 - BELO HORIZONTE / GRUTA MAQUINÉ / REI DO MATO / BELO
HORIZONTE
Café da manhã. Saída com destino a Cordisburgo, terra natal do escritor e catedrático,
membro da Academia Brasileira de Letras, João Guimarães Rosa onde está localizada a
Gruta do Maquine. O tour tem início com visita ao Museu João Guimarães Rosa, seguindo
para visita aos Sete Salões (somente esses têm acesso permitido para visitação), com suas
formações em estalagmite e estalactite. Descoberta em 1825 pelo fazendeiro Joaquim Maria
Maquine, na época proprietário das terras, a gruta foi explorada cientiﬁcamente em 1834
pelo naturalista dinamarquês Dr. Peter Wilhelm Lund que mostrou ao mundo as raras
belezas naturais da gruta. Almoço (não incluso). Após, saída para a Gruta Rei do Mato,
localizada na cidade de Sete Lagoas, e que ostenta espeleotemas incomuns e de
extraordinária beleza, com destaque para o 4º e último salão, denominado Salão das
Raridades, onde se encontram duas colunas de cristal de calcita, perfeitamente simétricas,
com cerca de 12m de altura e 25cm de diâmetro, formação essa considerada raríssima. No
ﬁnal do dia, retorno ao hotel.
4º DIA - 28/06/2019 - BELO HORIZONTE / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Saída para passeio panorâmico pelos principais pontos turísticos da capital mineira. Belo Horizonte é
a primeira cidade com planejamento urbano do Brasil e possui, na lagoa da Pampulha, um acervo único de obras
arquitetônicas de Oscar Niemeyer, projetos paisagísticos de Burle Marx, pinturas de Portinari e esculturas de
Ceschiati. Em horário OPORTUNO, traslado até o Aeroporto de Belo Horizonte para embarque no voo com destino a
Porto Alegre.

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre;
Transfer aeroporto Belo Horizonte / Hotel / Aeroporto Belo Horizonte;
03 Noites de hospedagem com café da manhã em Belo Horizonte;
Guia acompanhante;
Passeio panorâmico em Belo Horizonte, Ouro Preto e Congonhas;
Passeio a Gruta do Maquiné e Rei do Mato;
Cartão de assistência de viagem válido pelo período para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Tulip Inn Belo Horizonte

CIDADE

CATEGORIA

Belo Horizonte

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 18.02.2019

ENTRADA DE R$415,00

ENTRADA DE R$469,00

+9X DE R$156,00

+9X DE R$180,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$1.815,00

TOTAL: R$2.085,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não inclui: Bebidas nas refeições; Taxa de turismo; Despesas de caráter pessoal; Demais itens
não constantes como inclusos no programa acima.
Saída garantida com mínimo 30 passageiros;
Para embarque é necessária apresentação de documento de identidade válido (Brasileiros
podem embarcar com a carteira de identidade em bom estado de conservação e emitida há
menos de 10 anos ou passaporte com validade mínima de 06 meses);
Sem prejuízo das multas contratuais cabíveis, a cia aérea cobra multa em caso de
cancelamento e pedido de reembolsos, que serão repassadas ao cliente;
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Consulte diferença de tarifa para o cartão de assistência de viagem caso tenha interessa em
uma cobertura superior a padrão;
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
A franquia de bagagem para os ônibus é de 01 mala por pessoa;
Até o momento em que o pagamento total tenha sido recebido e a documentação ﬁnal;
emitida, os valores cotados de tarifas e apartamentos estarão sujeitos à alterações sem aviso
prévio devido à ﬂutuação do câmbio e / ou quaisquer despesas imprevistas da operação;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme anexo 1.

