
CIDADES HISTÓRICAS  
  
  

09/02/2013 
  
  

Duração: 5 Dias / Meia pensão  
 

OPERADORA RESPONSÁVEL:  GILTUR  
 
  
  
ROTEIRO 
  
  
1° DIA: RIO / BARBACENA / TIRADENTES / S. JOÃO DEL REY / BELO HORIZONTE – Saída do Rio 
pela manhã obedecendo aos horários e locais de em barque fornecidos pelo nosso Dept° de Vendas – 
ALMOÇO – Parada nas cidades de Tiradentes e São João Del Rey – Visita a Igreja de São Francisco de 
Assis (ingresso incluído) – Prosseguimento da viagem até Belo Horizonte para hospedagem – Noite livre. 
 
2° DIA: FEIRA DE ARTESANATO E GRUTA DE MAQUINÉ – Parte da manhã inteiramente livre – Às 
10h00min, saída para Cordisburgo onde iremos encontrar a Gruta de Maquiné, com seus salões de 
paredes coloridas, sustentada por colunas de estalactites e estalagmites – Visita a gruta (ingresso 
incluído) – ALMOÇO em restaurante típico – Retorno a Belo Horizonte – "City tour"– Noite livre. 
  
3° DIA: CARAÇA / SANTA BÁRBARA/ SABARÁ – Saída do hotel após o café da manhã – Visita as 
cidades guardiãs de um rico legado cultural, que pode ser apreciado nos seus vários monumentos 
históricos: igrejas três vezes centenárias, chafarizes, museus, o próprio casario colonial ainda preservado 
etc – Acrescente a tudo isso o Santuário do Colégio Caraça (ingresso incluído), composto pela imponente 
Igreja de N. S. da Mãe dos Homens, em estilo neo - gótico – ALMOÇO – Noite livre. 
  
4° DIA: MARIANA / OURO PRETO  – Saída após o café da manhã – Chegada a Mariana, a mais antiga 
cidade mineira e ex- capital do estado – ALMOÇO – Em seguida visitaremos Ouro Preto onde, 
caminhando pelas mesmas ladeiras íngremes e sinuosas que Tiradentes um dia viveu e sonhou, iremos 
conhecer o seu valiosíssimo acervo barroco – Visita a Igreja do Pilar ( ingresso incluído)– Retorno ao 
hotel – Noite livre. 
 
5° DIA: BELO HORIZONTE / CONGONHAS / RIO – Manhã livre para atividades independentes – 
Viagem de retorno ao Rio – No trecho, uma longa parada em Congonhas, onde no Santuário de Bom 
Jesus do Matosinho, teremos a oportunidade de conhecer  
a obra máxima do Aleijadinho: as 66 figuras da Paixão, esculpidas em cedro e as estátuas dos 12 
profetas talhadas em pedra sabão – ALMOÇO– Prosseguimento da viagem – Chegada ao Rio prevista 
para as 20h30min, aproximadamente 21h00min. 
  
  

 

 
PREÇOS POR 
PESSOA    ENT 20% + 9 x TOTAL À VISTA COM 

10% DESC. 

Em aptº DUPLO ou 
TRIPLO 

ENT R$ 275,00 
+ 9 x R$ 120,00 R$ 1.355,00 R$ 1.220,00 

Em aptº SINGLE ENT R$ 379,00 
+ 9 x R$ 169,00 R$ 1.897,00 R$ 1.707,00 

Criança de 04 a 10 
anos com 2 adultos 
no mesmo 
apartamento 

ENT R$ 230,00 
+ 9 x R$ 102,00 R$ 1.152,00 R$ 1.037,00 

Criança de 0 a 03 
anos (viajando no 
colo 
e sem direito a 
ingressos) 

CORTESIA CORTESIA CORTESIA 

  



  
Inclui no preço:  
  

 Transporte em ônibus de turismo com ar condicionado, "toilette", som ambiente e serviço de bordo; 
  

• 05 dias / 04 noites  de hospedagem no HOTEL BRISTOL MERIT ou similar; 
• Meia pensão; 
• Ingressos citados no roteiro; 
• Bolsa de viagem; 
• Acompanhamento de guia credenciado pelo MINISTERIO DO TURISMO.  

 
 
 
 

 


