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EXCURSÃO MINAS NATURAL & HISTÓRICA 

20 a 27 de março de 2019 

 
ROTEIRO DIA-A-DIA 

 
20/03 (quarta) – Aeroporto de Confins | Sesc Venda Nova 
Chegada do grupo no aeroporto internacional de confins, prevista 
para 18h50. Após desembarque, saída para o Sesc Venda Nova 
para almoço (incluso), acompanhado de check in junto a Unidade. 
Restante da tarde livre para descanso. Acomodações liberadas a 
partir de 14h. 
Noite: jantar incluso no hotel. 
 
21/03 (quinta) – Sesc Venda Nova | Brumadinho | Sesc Venda Nova 
Manhã: Apos café da manhã saída para visita ao Inhotim – Centro de Arte Contemporânea, localizado a 
aproximadamente 130 km de Belo Horizonte, no município de Brumadinho (ingresso incluso). Considerado o 
maior centro de arte ao ar livre da América Latina e que abriga um complexo museológico com acervo de 
excelência internacional na arte contemporânea, o Inhotim apresenta também belos jardins com espécies 
singulares e paisagismo exuberante. Almoço incluso no restaurante Oiticica no Inhotim. Após almoço, 
sugestão de visita às demais obras do complexo, como a Galeria Cosmococa, a Galeria True Rouge e o 
Narcissus Garden. No final da tarde, retorno para o Sesc Venda Nova. 
Noite: jantar incluso no hotel. 
 
22/03 (sexta) – Sesc Venda Nova | Belo Horizonte | Sesc Venda Nova 
Manhã: Pela manhã, saída para visitar um dos principais cartões postais da cidade, o Complexo Arquitetônico 
da Pampulha, com obras projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Visita a Igreja São Francisco de Assis, 
que possui painéis de estilo português do pintor Candido Portinari, formando a via sacra e a Casa do Baile que 
retrata as famosas curvas do arquiteto. Passeio panorâmico pelo Museu de Arte Contemporânea (antigo 
cassino); Mineirão – Estádio Governador Magalhães Pinto, palco de jogos da Copa do Mundo Fifa 2014 e pelo 
Mineirinho – Estádio Jornalista Felipe Drummond. Almoço livre (não incluso), em restaurante na cidade. 
Tarde: Após almoço, visita a Praça da Liberdade que, com construções de diferentes estilos arquitetônicos e 
jardins inspirados nos jardins do Palácio de Versailles, compõe o Circuito Cultural da Praça da Liberdade 
(ingressos não inclusos). Ao final do dia, visita a Praça do Papa de onde se pode admirar a vista de Belo 
Horizonte aos pés da Serra do Curral. Retorno ao Sesc Venda Nova. 

Noite: jantar incluso no hotel 

 
23/03 (sábado) – Belo Horizonte | Santuário do Caraça | Catas Altas | Belo Horizonte 
Manhã: Após café da manhã, saída em direção ao Santuário do Caraça – complexo situado nos municípios de 
Catas Altas e Santa Barbara, com 11.233 hectares, e uma propriedade da Província Brasileira da Congregação 
da Missão. O Caraça – como comumente e chamado – e um “centro de espiritualidade e missão, de cultura e 
educação, de conservação ambiental, lazer e turismo”. No Conjunto Arquitetônico estão à igreja neogótica, o 
prédio do antigo colégio (hoje museu e biblioteca) e a pousada. Na área de manejo estão localizadas a 
Fazenda do Engenho, o Buraco da Boiada, a Fazenda do Capivari. 
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Almoço incluso no restaurante do Santuário. 
Tarde: Após almoço, saída para Catas Altas - a história de Catas Altas, assim como de diversas cidades 
mineiras, esta relacionada com o ciclo da mineração no século XVIII. Passeio a Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição – tombada como Patrimônio Histórico, sua construção teve inicio no século XVIII e demorou 90 
anos para ficar como esta hoje. Ao final do dia, retorno para o Sesc Venda Nova com restante da noite livre. 
Noite: Jantar incluso no hotel. 
 
24/03 (domingo) – Belo Horizonte | Ouro Preto 
Manhã: Após café da manhã, check-out e saída para passeio por Ouro Preto – cidade tombada como 
Patrimônio Mundial pela UNESCO, com apreciação das silhuetas das montanhas de uma das capitais de 
Minas Gerais, visita a Praça Tiradentes – com monumento erguido em homenagem a Joaquim José da Silva 
Xavier; ao Museu da Inconfidência (ingresso não incluído) – localizado na antiga Casa de Câmara e Cadeia de 
Vila Rica e considerado um dos mais importantes museus históricos do Brasil. Em seguida, descida pela Rua 
Direita ate o Museu Casa dos Contos. Almoço livre (não incluído), em restaurante na cidade. 
Tarde: Após almoço, visita as igrejas de Nossa Senhora do Carmo – apreciada em toda a sua plenitude. Com 
projeto de Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, a Igreja encanta os visitantes ainda no exterior, onde 
a fachada apresenta belos traços e anjos barrocos. A construção setecentista esta entre as mais belas de 
Ouro Preto e acredita-se que tenha contado com interferência de Aleijadinho do projeto final. O prédio conta 
ainda com edifício anexo, onde antes funcionava a Casa do Noviciado do Carmo e hoje e sede do Museu do 
Oratório. Ao final do dia, retorno à unidade de Ouro Preto e restante do tempo livre. 
Noite: Jantar incluso no hotel. 
Ingressos não inclusos. 
 
25/03 (segunda) – Ouro Preto | Congonhas | Mariana 
Manhã: Após café da manhã, saída para cidade de Congonhas – o nome Congonhas, situada num vale e 
rodeada por imponentes montanhas, a cidade hoje alimenta a alma dos que desejam reviver uma época 
dourada. Visita ao Complexo do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos – situado no alto de uma colina – no 
adro da Basílica, que Aleijadinho esculpiu em pedra-sabão as famosas imagens dos 12 profetas em tamanho 
real. Almoço livre (não incluso), em restaurante na cidade. 
Tarde: Após Almoço, saída com destino a Mariana com visita a Praça Minas Gerais – uma das mais bonitas da 
cidade e um dos pontos mais procurados pelos turistas. Lá, o turista encontra as igrejas de São Francisco e 
Nossa Senhora do Carmo – construídas quase que simultaneamente, na segunda metade do século XVIII. Em 
frente às igrejas esta o Pelourinho e a poucos metros do outro lado da rua, encontra-se a Casa de Câmara e 
Cadeia concluída em 1798. Ao final do dia, retorno a unidade de Ouro Preto e restante do tempo livre. 
Noite: Jantar no hotel. 
 
26/03 (terça) – Ouro Preto | SÃO JOÃO DEL REI | TIRADENTES | OURO PRETO 
Manhã: Após café da manhã, saída para a cidade de São João Del Rei. Capital Brasileira da Cultura, desde 
2007, São João Del Rei propicia aos visitantes um encontro com o patrimônio material, e imaterial, cercada 
pela beleza do patrimônio natural, a serra de São José. Visita a Igreja São Francisco de Assis e Museu  
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Tancredo Neves, Igreja Nossa Senhora do Carmo, que apresenta característica de varias fases do barroco 
(Ingressos não inclusos). Almoço livre (não incluso), em restaurante na cidade. 
Tarde: Apos almoço, saída com destino a Tiradentes, com visita a Matriz de Santo Antônio, Chafariz de São 
Jose, Monumento de Tiradentes e Museu Padre Toledo. Tempo livre para compras. Final do dia retorno para 
Ouro Preto. Noite livre. 
Noite: Jantar incluso no hotel. 
Ingressos não inclusos. 
 
27/03 (terça) – Belo Horizonte | Aeroporto de confins 
Manhã: Às 6h procedimentos de check out. Às 7h, o grupo segue para o Aeroporto de Confins, para 
concentração e procedimentos de check-in e embarque. Voo previsto para as 12h25 para Maranhão e 
chegada no mesmo local de partida. 
 
SERVICOS INCLUIDO 

 Passagem Aérea *Quando escolhida esta opção. 
 Transporte em ônibus executivo; 
 4 noites de hospedagem com café da manha no Sesc Venda Nova (ou similar) – de 20 a 24/03/2019 
 3 noites de hospedagem com café da manha no Sesc Ouro Preto (ou similar) – 24 a 27/03/2019 
 Acompanhamento de guia de turismo em Minas Gerais, credenciado pelo Ministério do Turismo, 

desde a chegada do grupo até o último dia no aeroporto; 
 10 refeições;  
 Ingressos para o Centro de Arte Contemporânea – Inhotim; 
 Ingressos para entrada no Santuário do Caraça 
 Visitas às cidades de Belo Horizonte| Congonhas| Mariana | Tiradentes| São João Del Rei e Catas Altas, 

conforme roteiro. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 Bebidas e sobremesas durante as refeições, serviços de bar, frigobar, lavanderia e extras de caráter 
pessoal; 

 Ingressos não mencionados como inclusos nos atrativos nas cidades visitadas; 

 Quaisquer outros serviços não mencionados; 
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INVESTIMENTO: 
 

CARACTERIZAÇÃO FORMA DE PAGAMENTO PARCELAMENTO VALOR TOTAL 

Trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo 
e seus dependentes.  

1 entrada + 10 parcelas no 
Cartão de Credito 

Entrada: R$ 242,00                
 10 x R$ 231,00 

R$ 2.552,00 

Público em Geral 
(Conveniados) 

1 entrada + 10 parcelas no 
Cartão de Credito 

Entrada: R$ 308,00               
  10 x R$ 250,00 

R$ 2.808,00 

Público em Geral (Usuários) 
1 entrada + 10 parcelas Cartão 

de Crédito 
Entrada: R$ 353,00                 

10 x R$ 271,00 
R$ 3.063,00 

APENAS TERRESTRE (SEM PASSAGEM AÉREA) 

Trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo 
e seus dependentes.  

1 entrada + 10 parcelas no 
Cartão de crédito. 

Entrada: R$ 135,00                
10 x R$ 147,00 

R$ 1.605,00 

Público em Geral 
(Conveniados) 

1 entrada + 10 parcelas no 
Cartão de crédito. 

Entrada: R$ 171,00             
    10 x R$ 169,00 

R$ 1.861,00 

Público em Geral (Usuários) 
1 entrada + 10 parcelas no 

cartão de crédito. 
Entrada: R$ 216,00               

  10 x R$ 190,00 
R$ 2.116,00 

 
Observação importante: Para entrada no santuário do caraça é necessária à comprovação da vacina 
contra febre amarela, caso não for viável toma-la será solicitado declaração informando a inviabilidade. 


