Passeios Turísticos em Minas Gerais

Todos os passeios com saídas garantidas à partir de 10 (dez) passageiros.
Saídas : Diariamente

Duração

Duração:
Aprox.. 4 hr

Duração:
Aprox.. 6 hr

Duração:
Aprox. 8 hr

Duração
Aprox. 8 hr

Preço NET
por pessoa

Excursão
CITY TOUR BELO HORIZONTE
INCLUINDO VISITA MERCADO CENTRAL
Região Mangabeiras – Visita Praça do Papa, Mirante e Rua do
Amendoim;
Região Centro/Sul – Visita Praça da Liberdade, Savassi, Barro Preto
(visita panorâmica) e Praça Raul Soares;
Região da Lagoa da Pampulha – Visita Igrejinha de São Francisco de
Assis, Casa do Baile e Museu de Arte da Pampulha.
Incluído: Transporte em veículo executivo, partindo e retornando do
local do evento (Hotel Ouro Minas).
Não incluso no passeio: Despesas de caráter pessoal, passeios
opcionais e outros itens não citados no item Incluído.
CITY TOUR BELO HORIZONTE
INCLUINDO JANTAR RESTAURANTE XAPURI
Região Mangabeiras – Visita Praça do Papa, Mirante e Rua do
Amendoim;
Região Centro/Sul – Visita Praça da Liberdade, Savassi, Barro Preto
(visita panorâmica) e Praça Raul Soares;
Região da Lagoa da Pampulha – Visita Igrejinha de São Francisco de
Assis, Casa do Baile e Museu de Arte da Pampulha.
Incluído: Transporte em veículo executivo, partindo e retornando do
local do evento (Hotel Ouro Minas).
Guia de Turismo , jantar restaurante Xapuri (Pampulha).
Não incluso no passeio: Despesas de caráter pessoal, passeios
opcionais e outros itens não citados no item Incluído.
Obs: Saída garantida para no mínimo 20 (vinte Pessoas)
OURO PRETO
Igreja de São Francisco de Assis, Igreja do Pilar e Casa da Ópera;
Museu de Mineralogia, Museu da Inconfidência e Feira de Pedra
Sabão.
Incluído: Transporte em veículo executivo partindo e retornando do
local do evento (Hotel Ouro Minas)
Incluso: Transporte privativo, Guia de Turismo ,taxas de visitas igrejas
e museus, almoço restaurante Conto de Réis (Ouro Preto)
Não incluso no passeio: Despesas de caráter pessoal, passeios
opcionais e outros itens não citados no item incluído.
INHOTIM Visita ao Jardim Botânico e as galerias de arte.
Incluído: Transporte em veículo executivo partindo de local central de
Belo Horizonte, Guia de Turismo e taxa de visitação.
Não incluso no passeio: Almoço, despesas de caráter pessoal,
passeios opcionais e outros itens não citados no item incluído.

R$ 180,00

R$ 350,00

R$ 350,00

R$ 200,00

Observações
 Saída garantida mínimo de 10 pessoas
 Local de saída:

Local do Evento (Hotel Ouro Minas)

 Local de Retorno: Local do Evento (Hotel Ouro Minas)
 Sugerimos roupas leves e sapatos confortáveis (de preferência tênis).
Rua Campina Verde, 917 – Salgado
Filho
Belo Horizonte – MG – CEP: 30.550-

Tel: +55 (31) 3324.7486 – Plantão +55 (31) 8823.3509
Skype: dminasturismotatiana Msn:
dminasturismo@hotmail.com

Descritivo Passeios / Tours:
CITY TOUR POR BH – Aproximadamente 4 horas - Bonita, jovem, moderna, dinâmica e acolhedora, Belo
Horizonte é uma metrópole que conseguiu conciliar crescimento e desenvolvimento com qualidade de vida. Entre praças e
prédios que quase escondem seu relevo montanhoso, Belo Horizonte revela sua atmosfera de negócios. Sua centenária
história está estampada na beleza de seus conjuntos arquitetônicos, Da Lagoa da Pampulha à Praça da Liberdade,
verifica-se uma cidade alegre e movimentada.
Roteiro: Praça do Papa / Praça da Liberdade / Mercado Central / Palácio das Artes / Região da Pampulha.
BELO HORIZONTE CITY TOUR – Approximately 4 hours - Beautiful, young, modern, dynamic and cosy, Belo Horizonte is
a metropolis that has managed to reconcile growth and development with quality of life. Between squares and buildings
that almost hide their mountainous background, Belo Horizonte reveals its business atmosphere. Its centennial history is
stamped in the beauty of its architectural from Pampulha Lake to Liber-dade Square; you will find a lively and bustling city.
Itinerary: Pope´s Square / Liberdade Square / Central Market / Art Palace / Pampulha region
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OURO PRETO – Aproximadamente 10 horas - Ouro Preto impressiona com seu majestoso e único conjunto arquitetônico
de igrejas barrocas ricas em ouro e arte. A arquitetura colonial Portuguesa está presente nas casas, nos prédios públicos e
na história da Cidade. Em Ouro Preto o programa é desvendar altares e imagens, garimpar peças nos antiquários e feiras
de artesanato em pedra-sabão e para tudo isso não se esqueça dos sapatos confortáveis.
Roteiro: Matriz Nossa Senhora do Pilar / Igreja São Francisco de Assis / Museu da Inconfidência.
OURO PRETO – Approximately 10 hours - Ouro Preto impresses with its majestic and unique architectural ensemble of
baroque churches rich in gold and art. The Portuguese colonial architecture is present in homes, public buildings and City
history. Ouro Preto tour unravels altars and images, selecting soapstone pieces in antique shops and craft fairs. To see
all of this, don't forget to bring confortable shoes.
Itinerary: Nossa Senhora do Pilar Headquarters Church / São Francisco de Assis Church / Inconfidência
(Conspiracy) Museum.
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MUSEU DE INHOTIM – Aproximadamente 10horas - Uma das maiores coleções de arte contemporânea do país está
guardada nos arredores de Belo Horizonte, localizado a 60 km de Belo Horizonte, no munícip-io de Brumadinho. Sua
coleção botânica e acervo são utilizados sistematicamente para projetos educati-vos e para a formação de profissionais
de áreas ligadas à arte e ao meio ambiente. É um lugar em contínua transformação, onde a arte convive em relação única
com a natureza.
INHOTIM MUSEUM – Approximately 10hours - One of the largest contemporary art collections in the country is kept on the
outskirts of Belo Horizonte, located 60 km from Belo Horizonte, in the County of Brumadinho. Its botanical collections are
systematically used for educational projects and instruction of professionals in art and environment. It is a place in
continuous transformation, where art coexists in a unique relationship with nature.
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