
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 

RODO – julho de 2021 – BELO HORIZONTE E SABARÁ – INHOTIM – OURO PRETO – CONGONHAS  
MARIANA – SÃO JOÃO DEL REI – TIRADENTES – CORDISBURGO E GRUTA DO MAQUINÉ 

 

1o dia, sábado, 17.07 – Farroupilha/Caxias do Sul/Registro – Saída de Farroupilha às 06h00 e Caxias do Sul às 06h30. Chegada à 

noite e instalação em  hotel. 

2º dia, domingo, 18.07 – Registro/Belo Horizonte – Após o café da manhã, saída para Belo Horizonte. Chegada no final da 

tarde e instalação em hotel.  

3º dia, segunda, 19.07 – Belo Horizonte/Maquiné/Cordisburgo/BH – Após o café da manhã saída para uma visita à Gruta 

de Maquiné e Cordisburgo, cidade natal de João Guimarães Rosa (visita ao Museu Casa). 

4º dia, terça, 20.07 -  Belo Horizonte/Sabará – Dia destinado a uma visita à cidade histórica de Sabará e City tour pela 

capital mineira. 

5º dia,  quarta, 21.07 -  Belo Horizonte/Inhotim/Belo Horizonte – Tour de dia inteiro à sede de um dos mais importantes 

acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Destaque também do 

paisagismo de Burle Marx. 

6o dia, quinta, 22.07 -  Belo Horizonte/Congonhas/Mariana/Ouro Preto – Após o café da manhã saída para Ouro Preto.  

Em trânsito visita a Mariana e terminando com passeio em vans locais a Ouro Preto. 

7º dia,  sexta, 23.07 – Ouro Preto/Congonhas/Tiradentes/ São João del Rei – Após o café da manhã saída para uma visita 

a S. João del Rei. Em trânsito visita a Congonhas com as obras do Aleijadinho. Opcional passeio de Maria Fumaça que une 

as cidades de Tiradentes e São João del Rei. Alojamento. 

8o dia, sábado, 24.07 – São João/Curitiba – Após o café da manhã saída para a capital Paranaense. Chegada à noite. 

Instalação em hotel. 

9º dia, domingo, 25.07 – Curitiba/Caxias do Sul/Farroupilha – Pela manhã city tour pelos principais pontos turísticos de 

Curitiba. Após o almoço, saída para o Rio Grande do Sul. Chegada à noite. 

Preço e condições de pagamento (em R$ e por pessoa): 

Condições Apto Triplo Apto Duplo Apto SGL 

À Vista 2.304,00 2.709,00 3.999,00 

3 X no cheque 768,00 903,00 1.333,00 

1 + 7 X 303,00 357,00 526,00 

1 + 3 X 588,00 692,00 1.021,00 

Tabela elaborada em 28.09.20 - preços sujeitos a alteração sem prévio aviso 
 

À vista = em cheque na data da inscrição ou depósito bancário; *cheques pré-datados e com data a escolher dentro de cada 
mês; 1 entrada, dinheiro ou depósito bancário + 3 x nos cartões ou cheques; 1 entrada, dinheiro ou cheque + 7 vezes, cartões 
ou cheque; ** taxas a serem pagas na entrada; Para outras formas de pagamento, consultar-nos. 
 

Estão inclusos no preço: 1) transporte em ônibus categoria leito; 2) 8 diárias em hotel categoria turística com café da manhã; 3) 
Tours mencionados no programa, com guias locais. 
Não inclui: ingressos em igrejas, museus e monumentos e quaisquer outros serviços não citados. 
 

Hotéis previstos (ou similares): - 1)  Savassi Apart Service – www.maxsavassi.com.br; 2) Ouro Preto -  Boroni Palace Hotel – 
www.boronipalace.com.br;  3) São João Del Rei – Hotel Lenheiros  – https://hotellenheiros.com.br/;  3) Registro: Estoreil Palace - 
http://www.estorilpalace.com.br/; 4) Slaviero Salviero in ou Alto da XV ou similar: https://www.slavierohoteis.com.br/ 

 

http://www.maxsavassi.com.br/
http://www.boronipalace.com.br/
https://hotellenheiros.com.br/
http://www.estorilpalace.com.br/
https://www.slavierohoteis.com.br/

