
 

Minas - Ouro Preto, Inhotim e BH - Feriados 4 dias e 3 noites 

Saída:  11 OUT 2018 – 14 OUT 2018 – Feriado de Nossa Senhora Aparecida 

1º Dia - São Paulo / Belo Horizonte 
Embarque no aeroporto de Congonhas com a Gol no voo 1314, chegada prevista no aeroporto de Confins às 21:50hs. Recepção e traslado 
ao hotel escolhido. 

 2º Dia – Belo Horizonte - Ouro Preto - Mariana - Belo Horizonte 
Após o café da manhã saída para visita à cidade de Mariana com destaque para a Igreja da Sé e seu famoso órgão e para 
oconjunto 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 Belo Horizonte. 
Passeio regular e compartilhado. Não inclui os ingressos dos atrativos visitados. 

 3º Dia – Belo Horizonte - Museu do Inhotim 
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 à 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. Passeio regular e compartilhado. Ingresso 
incluído. 

 4º Dia - Belo Horizonte - Passeio na Feira de Artesanato, Mercado Central e Tour por BH – Belo Horizonte / São Paulo 
Pela manhã check-out do hotel e saída para o passeio na Feira de Artesanato, Mercado Central e Tour por Belo Horizonte: 
Passeio na Feira de Artesanato e Mercado Central - saída 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. Também serão visitados o Complexo Arquitetônico da Lagoa da 
Pampulha, com construções projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer; o Complexo Cultural da Praça da Liberdade, com 
jardins inspirados no Palácio de Versailles, e prédios neoclássicos e pós-modernos que abrigam o Museu de Antropologia, 
o Museu de Minas e Metais e o Palácio da Liberdade - antiga sede do Governo de Minas Gerais; o Museu Histórico Abílio 
Barreto, localizado em um casarão secular remanescente do período em que Belo Horizonte ainda era conhecida como 
Arraial do Curral Del Rey; a Praça do Papa, no alto do bairro das Mangabeiras e de onde se avista toda a cidade. 

City Tour em Belo Horizonte - visita-se: Região da Pampulha, com destaque para as obras de Oscar Niemeyer, Igreja São 
Francisco de Assis, Casa do Baile e Iate Tênis Clube. Museu Abílio Barreto (que é a casa mais antiga de BH que fica situada 
no bairro de Lourdes), logo após seguimos para o Bairro Mangabeiras, considerado região nobre com destaque a Rua do 
Amendoim, Praça do Papa, Residência Oficial do Governador em Exercício e o Mirante, onde avistamos toda a grande BH. E 
ainda visitamos a Praça da Liberdade, onde estão situadas as antigas instalações das secretarias do Estado e do Palácio do 
Governo, que pertencem ao estilo neoclássico. 
Ao final do passeio, traslado para o aeroporto de Confins e embarque no voo Gol 1315 saindo às 20:15hs com chegada 
prevista às 21:30hs no aeroporto de Congonhas. 

"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." 

INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Belo Horizonte (3 noites). Traslado aeroporto-hotel em BH, passeio em Ouro 
Preto e Mariana em regular/compartilhado, visita a Inhotim com ingresso em regular/compartilhado, passeio à feira de 
Artesanato, Mercado Central e tour em BH e traslado ao aeroporto. Assistência de viagem Travel Ace. 


