Cidades Históricas Mineiras com
Serras Capixaba
Belo Horizonte, Mariana, Congonhas, São João Del Rei, Tiradentes,
Brumadinho, Vitoria, Guarapari, Domingos Martins.
Período: 14 a 21 de janeiro de 2022
Programação:
1º DIA (14/01 – Sexta-feira): Às 01:00h apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio
Alves para embarque às 05:00h no voo LATAM LA 3313 / 3964 com destino à Belo Horizonte (MG). Previsão de
chegada às 10:30h. Após desembarque, faremos traslado aeroporto / hotel para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Após Almoço, saída para city tour visitando Lagoa da Pampulha, Igreja Matriz, Ladeira do
Amendoim, Mercado central, entre outros. Programação Noturna:
2º DIA (15/01 – Sábado): Às 09:00h saída Belo Horizonte / Mariana onde visitaremos a Catedral Basílica da Sé,
Museu Arquidiocesano de Artes, entre outros. Após visita seguiremos viagem à Ouro Preto onde faremos city tour
visitando a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, Museu de Aleijadinho, Igreja de São Francisco, etc. Após o city
tour, retorno para o hotel. Programação noturna: sugerimos ao grupo Engenho de Minas.
3º DIA (16/01 – Domingo): Às 08:00h saída Belo Horizonte / Congonhas onde faremos visita a Igreja Basílica do
Senhor do Bom Jesus do Matosinho (destaque para as estátuas dos 12 profetas esculpidas em pedra sabão).
Posteriormente iremos a São João Del Rei onde visitaremos lojas de estanhos, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Solar
dos Neves (residência do ex-presidente Tancredo Neves), entre outros (Almoço incluso em São João Del Rei). Em
seguida prosseguiremos nossa viagem com destino a Tiradentes onde visitaremos a Igreja de Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos, Chafariz São José e Igreja Matriz de Santo Antônio. Às 18:00h retornaremos para Belo
Horizonte.
4º DIA (17/01 – Segunda-feira): Às 09:00h saída para Brumadinho onde visitaremos INHOTIM um dos maiores
museus a céu aberto do mundo – tempo livre para visita. Ao retornamos à Belo Horizonte, passaremos por Sabará
para visitarmos o Centro Histórico com suas igrejas centenárias – Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, entre outros. Retorno ao hotel em Belo Horizonte. Pernoite.
5º DIA (18/01 – Terça-feira): Às 6:30h saída para estação ferroviária de Belo Horizonte para embarque as 7:30h,
onde embarcarmos no trem com destino a Estação ferroviária de Cariacica - Vitoria (ES). Previsão de chegadas as
20:30. Traslado estação ferroviária / hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). O trem
percorre um total de 664 km, levando passageiros de Belo Horizonte à Vitória, é a viagem mais longa feita de trem no
Brasil. Passa por cidades que ficam às margens dos rios Doce e Piracicaba. Por ser uma viagem longa, o trem conta
com um vagão com lanchonete e um vagão com restaurante.
6º DIA (19/01 – Quarta-feira): Às 08:00h saída com destino a Praia de Guarapari. Dia de lazer numa das mais belas
praias do litoral capixaba com possibilidade de fazermos passeio de barco (não incluso no pacote – passeio feito de
acordo com a tábua de maré). Retorno ao hotel em horário a combinar. Noite: Sugerimos ao grupo visita a um
shopping center local (opcional).
07º DIA (20/01 – Quinta-feira): Às 08:00h saída com destino a Domingos Martins – localizada a 42km de Vitória
(ES) na região centro serrana capixaba, com suas belas paisagens de montanhas e clima ameno durante a maior parte
do ano. Ao chegarmos em Domingos Martins, visitaremos os seus principais pontos turísticos da cidade, como: A
Biblioteca Municipal Argentina Lopes Tristão, Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Marco da colonização
Alemã, Paroquia de Santa Isabel, Pórtico da Cidade para fotografia, entre outros. Retorno a Vitória no final da tarde.
Pernoite

8º DIA (21/01 – Sexta-feira): Às 08:00h saída para city tour visitando o Centro Histórico de Vitória onde faremos
um tour a pé pelos principais pontos turísticos como Mercado Capixaba (artesanato em argila, palha, bambu, entre
outros), Catedral de Vitória, Palácio Anchieta, entre outros (esse tour é conhecido como Projeto Visitar). Às 14:00hs
acerto de extras no hotel e saída com destino ao aeroporto de Vitoria onde embarcaremos às 19:35h no voo LATAM
LA 3374 / 3300 com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 01:25hs do dia 29/01. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus à disposição do grupo;
 7 diárias em hotel categoria turística;
 Bilhete aéreo voando LATAM: Natal / Confins –
Vitória / Natal;
 Bilhete Ferroviário Belo Horizonte / Vitoria (ES)
 Almoço incluso em São João Del Rei;



Guia de turismo acompanhante (Embratur).

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extras de quaisquer natureza que não estejam
mencionados nesse roteiro.

PREÇO POR PESSOA (Parte Terrestre + Parte aérea voando LATAM – Sujeito a reajuste e alterações sem
aviso prévio):
 Apto duplo: R$ 6.500,00 à vista ou 10x R$ 650,00 (cheque ou cartão);
 Apto triplo: R$ 6.200,00 à vista ou 10x R$ 620,00 (cheque ou cartão);
 A excursão poderá ser paga nos cartões Visa, Master e Hiper;
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br
Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

