Feriadão de Carnaval nas
Cidades Históricas de Minas
Belo Horizonte - Ouro Preto - Mariana
Gruta de Maquiné - São João Del Rei – Tiradentes
09 a 14 de fevereiro 2018
1º dia – 09/02/2018 - Sexta-feira: Saída prevista em frentes às agências Big Golden Tour:
 13h30min – Chapecó;
 14h30min – Xaxim;
 15h15min – Xanxerê;
Tarde e noite em deslocamento;
2º dia – 10/02/2018 – Sábado: Chegada em Belo Horizonte após o meio dia e entrada no hotel.
Tarde livre para descanso e atividades pessoais. Pernoite em Belo Horizonte;
3º dia – 11/02/2018 – Domingo: Ouro Preto e Mariana – Após café da manhã, início do tour
pelas Cidades Históricas de Minas Gerais. Em Ouro Preto, visitaremos o Centro Histórico, Igrejas e
o Museu da Inconfidência Mineira que conta a história de um dos mais importantes movimentos
sociais da história do país. Após almoço, deslocamento para Mariana para visitar a Igreja de São
Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo. Visitaremos também uma mina de ouro, onde
conheceremos a história da extração deste metal e o método de trabalho para tal. Retorno a Belo
Horizonte para pernoite;
4º dia – 12/02/2018 - Segunda-feira: Belo Horizonte / Gruta de Maquiné – Após café da manhã,
city tour panorâmico em Belo Horizonte, passando pelos principais pontos turísticos de Belo
Horizonte, como a Rua do Amendoim (onde os carros desafiam a gravidade) o Estádio Mineirão e a
Igreja de São Francisco de Assis com sua arquitetura moderna; Após almoço deslocamento para
Cordisburgo para visita à Gruta de Maquiné com seus belíssimos salões encobertos e desenhados
pela própria natureza. Retorno a Belo Horizonte e tempo livre para compras e atividades pessoais;
5º dia – 13/02/2018 - Terça-feira – Carnaval: São João Del Rei / Tiradentes: Após café da
manhã, saída para visita de São João Del Rei e Tiradentes, visitando o centro-histórico e suas
Igrejas (obras que impressionam pela beleza e quantidade de ouro). Pela manhã saída já com as
bagagens do hotel e ao término da visita em São João Del Rei e Tiradentes, início da viagem de
retorno à origem. Pernoite em deslocamento;
6º dia – 14/02/2018 - Quarta-feira: Chegada a Chapecó e região no final da tarde;
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Valor do Pacote por pessoa:




Adultos em apto duplo ou triplo: R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais);
Valores para crianças*: 0 a 03 anos no colo: não pagam - 04 a 11 anos: R$ 1.180,00;
Em todas as idades devem estar em apto com 02 adultos;
Adicional apto individual: R$ 590,00;

O pacote inclui:















Ônibus leito total Double decker;
Acompanhamento de guia Big Golden Tour desde a saída;
Serviço de bordo: chá, chimarrão, água mineral, refrigerante, doces e salgados;
03 pernoites em hotel categoria 04 estrelas com café da manhã em Belo Horizonte;
City tour panorâmico em Belo Horizonte;
Visita em Ouro Preto com guia local e ingressos;
Visita em Mariana com guia local e ingressos;
Visitas em São João Del Rei com guia local e ingressos;
Ingressos nas igrejas e museus mencionados no roteiro;
Ingresso na mina de ouro;
Ingresso na Gruta de Maquiné;
Serviços de van em Ouro Preto e Mariana;
Seguro viagem;
Guias locais em todos os passeios;

O pacote não inclui:





Refeições não mencionadas acima;
Taxa de turismo nos hotéis, se houver;
Ingressos não mencionados no item o pacote inclui;
Despesas com pernoite extras e tudo o que não constar no item o pacote inclui;

Informações gerais

Documentação para embarque: RG, carteira de motorista ou carteira funcional (deixar cópia);

Hotel previsto: Ouro Minas Palace Hotel - http://www.ourominas.com.br/ou;

Número mínimo para a realização da viagem: 30 pessoas;

Crianças a partir de 03 anos: proibido viajar no colo;

O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros
fatores externos que influenciam na viagem;
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