Minas - Cidades Históricas e Inhotim 8 dias
 1º Dia - Domingo - ORIGEM / BELO HORIZONTE
Embarque com destino a Belo Horizonte. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel. Restante do dia livre para atividades
independentes.
 2º Dia - Segunda-Feira - BELO HORIZONTE – DIAMANTIN
Às 08:00hs da manhã, viagem para Diamantina. No caminho, paradas para conhecer a Gruta Rei do Mato e a impressionante
Gruta do Maquiné, na cidade de Cordisburgo. Em seguida, viagem a Diamantina. Chegada no início da noite e hospedagem.
Noite livre. Sugere-se uma agradável caminhada noturna para aproveitar os bares e restaurantes da cidade hospitaleira.
 3º Dia - Terça-Feira – DIAMANTINA
Após o café da manhã, caminhada para conhecer Diamantina, tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial,
distante quase 300 km de Belo Horizonte. Uma cidade com alma musical que se expressa através de seus inúmeros corais,
bandas e grupos de serestas. Destaque durante o passeio: visitas à Casa da Glória (dois sobrados ligados por um passadiço
sobre a rua, que hoje abriga o Instituto Casa da Glória da UFMG, mas já se prestaram a diversas funções, entre elas, residência
do bispo, orfanato e educandário comandado por freiras e já hospedaram Richard Burton e Saint Hilaire), à casa de Chica da
Silva (antiga residência da famosa escrava, rainha do Tijuco), à casa de Juscelino Kubitschek (residência do ex-presidente
quando criança), ao Caminho dos Escravos (parte da Estrada Real, é um trecho do caminho de pedras construído no início do
século XIX pelos escravos e utilizado para transporte dos diamantes de Diamantina para os portos de Parati e Rio de Janeiro) e
ao Mercado Municipal (antigo rancho de tropeiros e entreposto de trocas e vendas). Em Diamantina é possível encontrar o
fascinante e rico artesanato do Vale do Jequitinhonha em suas inúmeras lojas espalhadas pelas ruas centrais, além de joias e
bijuterias com cristais, ouro e casca de coco e uma diversidade de tapetes arraiolo. Retorno para a pousada no final da tarde e,
à noite, sugere-se apreciar e, talvez, acompanhar pelas ruas da cidade um grupo de seresta.
 4º Dia - Quarta-Feira - DIAMANTINA - OURO PRETO
Após o café da manhã saída para Belo Horizonte. Chegada prevista para às 13:00hs. Continuação da viagem com destino a
Ouro Preto com parada em Congonhas para conhecer o Conjunto dos Passos e Profetas esculpidos por um dos gênios do
barroco mineiro Aleijadinho. Chegada a Ouro Preto, acomodação na Pousada escolhida. Noite livre.
 5º Dia - Quinta-Feira - OURO PRETO - MARIANA - OURO PRETO
Após o café da manhã saída para passeios na cidade de Mariana com destaque para a Igreja da Sé e seu famoso órgão e para
o conjunto da Praça Minas Gerais. Visitaremos também a cidade de Ouro Preto com destaque para a Igreja Pilar, a Igreja de
São Francisco, a Casa dos Contos, o Museu do Aleijadinho e o Museu da Inconfidência. Retorno para a pousada.
 6º Dia - Sexta-Feira - OURO PRETO - TIRADENTES - BELO HORIZONTE
Após o café da manhã saída com bagagens para Belo Horizonte. Visitaremos a cidade de São João del Rei com destaque para
a Igreja de São Francisco de Assis e o centro histórico. Visitaremos também a cidade de Tiradentes com destaque para a Matriz
de Santo Antônio, o Museu Padre Toledo e o Chafariz de São José. Chegada em Belo Horizonte no Hotel escolhido. Noite livre.
 7º Dia - Sábado - BELO HORIZONTE - INHOTIM - BELO HORIZONTE
Após o café da manhã saída para passeio ao Museu do Inhotim, Localizado a 56 km de Belo Horizonte na cidade de
Brumadinho, caracteriza-se por oferecer um grande conjunto de obras de arte, expostas a céu aberto ou em galerias
temporárias e permanentes, situadas em um Jardim Botânico, de rara beleza. O acervo artístico abriga mais de 500 obras de
artistas de renome nacional e internacional. O Inhotim se diferencia de outros museus por oferecer ao artista condições para a
realização de obras que apenas em seu parque poderiam ser construídas.
Obs.: ingressos não inclusos.
 8º Dia - Domingo - BELO HORIZONTE / ORIGEM
Café da manhã e retorno. De acordo com os horários dos voos, os traslados seguirão com os passageiros ao aeroporto para
embarque de retorno às cidades de origem.
Obs:. Conforme horário de voo de cada passageiro, tempo livre para a Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena, uma das
maiores da América Latina, com 1 km de extensão e 3.000 expositores. Eles mostram a criatividade e a beleza da arte mineira
com uma grande variedade de materiais e preços. E o Mercado Central - inaugurado em 1929 em uma área privilegiada na
região central da cidade com quase 400 lojas que oferecem desde frutas e legumes, passando por flores e ervas medicinais,
pequenos animais e artesanato, além de produtos religiosos. Os bares do Mercado são uma tradição na cidade.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local."

SAÍDAS AOS DOMINGOS
NÃO OPERAMOS ESTE ROTEIRO EM FERIADOS NACIONAIS OU REGIONAIS.

SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Belo Horizonte (3 noites),Diamantina (2 noites), Ouro Preto (2 noites). Transporte
em veículo próprio para turismo, acompanhamento de guia durante os passeios inclusos: Diamantina, Tiradentes, Mariana,
Ouro Preto e Museu do Inhotim. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

