
1º Dia – 17 Jul - SAB - Caxias do Sul / Porto Alegre / 
Belo Horizonte / Congonhas / São João del Rei: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus 
especial de turismo para o aeroporto de Porto Alegre, e 
embarque com destino a São Paulo e conexão imediata 
para Belo Horizonte. Chegada, recepção e saída para 
Congonhas, onde veremos o Conjunto dos Passos e 
Profetas esculpidos pelo gênio do barroco mineiro – 
Aleijadinho. Entre o acervo da cidade, encontra-se o 
Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, formado 
pela Via Crucis e os profetas em pedra sabão. Após a visita, 
continuação para São João del Rei. Chegada e acomodação 
no hotel. Restante do dia livre. Jantar no hotel. 

2º Dia – 18 Jul - DOM - São João del Rei / Tiradentes / 
São João del Rei: 
Café da manhã no hotel. Saída para Tiradentes para 
fazermos um tour a pé pelo Centro Histórico, visitando a 
Igreja Matriz de Santo Antônio, o Museu Casa Padre Toledo 
e o Chafariz de São José. À tarde, retorno a São João Del 
Rei. Sugerimos, opcionalmente, voltar em trem Maria 
Fumaça - trem das 14h (R$50 aprox.). Na chegada, tour a 
pé por São João Del Rei para visitar a Catedral-Basílica de 
Nossa Senhora do Pilar, a de São Francisco de Assis e o 
centro histórico. Retorno ao hotel. Jantar.  

3º Dia - 19 Jul - SEG - S. João del Rei / Mariana / Ouro Preto: 
Café da manhã no hotel. Saída para visitarmos a mais antiga 
cidade de Minas Gerais, a bucólica Mariana que preserva a 
arquitetura colonial do século XVIII. Em suas praças estão 
guardadas muitas relíquias barrocas, entre elas, a Catedral 
Basílica da Sé, datada de 1711, e uma das mais ricas do Brasil. 
Testemunha do Ciclo do Ouro, Mariana abriga ainda a mina da 

Passagem, uma das maiores do mundo abertas à visitação 
(ingresso não incluído). A tarde, vamos a Ouro Preto: antiga 
capital de Minas Gerais, um dos mais importantes núcleos de 
mineração de ouro do século XVII, reconhecida e declarada 
pela UNESCO como Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade pelo acervo cultural que preservou e por possuir 
o maior conjunto homogêneo de arquitetura barroca do Brasil. 
Acomodação no hotel. Jantar. 

4º Dia - 20 Jul - TER - Ouro Preto: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, passeio em Ouro Preto. A 
cidade criou um cenário onde está pousada sobre morros 
coroados por igrejas. Possui belíssimas igrejas: São Francisco de 
Assis e a Igreja do Pilar, famosa pela riqueza da talha dourada, 
com destaques para a Casa dos Contos, o Museu do Aleijadinho 
e o Museu da Inconfidência. Restante do tempo livre. Jantar. 

5º Dia - 21 Jul - QUA - Ouro Preto / Diamantina: 
Café da manhã no hotel. Saída para Diamantina. No trajeto, 
passaremos pelos arredores da cidade de Itabira, 
Conceição do Mato Adentro, ou pela periferia de Belo 
Horizonte, 7 Lagoas e Curvelo. Após o almoço (não 
incluído), continuação da viagem a Diamantina com paradas 
técnicas e para fotos em lugares interessantes. Chegada, 
acomodação no hotel e restante do tempo livre. 

6º Dia – 22 Jul - QUI - Diamantina: 
Café da manhã no hotel. Saída para um tour pelos 
principais pontos turísticos de Diamantina, que é uma 
cidade rica em história e tradições. As igrejas São 
Francisco, Amparo, Rosário, das Mercês com seu interior 
folheado em ouro, mostram a opulência de uma época em 
que a cultura portuguesa predominava. Por suas ladeiras 
desfilaram grandes mitos, como: Chica da Silva, Juscelino 
Kubitschek, Pe. Rolim (vulto da Inconfidência Mineira) e 
outros. Ponto turístico importante: Passadiço e Instituto 
Casa da Gloria e o Museu do Diamante. Retorno ao hotel.  

7º Dia - 23 Jul - SEX - Diamantina / Gruta de 
Maquiné / Belo Horizonte:  
Café da manhã no hotel. Saída para Belo Horizonte. No trajeto 
visita à Gruta de Maquiné (ingresso não incluso) que é 
considerada a mais bela gruta do mundo para o gênero três 
estrelas. Maquiné é o berço da paleontologia brasileira, tendo 
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sido descoberta em 1825 e explorada em 1834 pelo 
dinamarquês Dr. Peter Lund. A gruta tem 650 metros de 
extensão e cada um de seus sete salões apresenta uma 
surpresa, quer seja pelo tamanho, pelas cores ou pelas formas 
espantosas. Em todo o seu interior observa-se grande formação 
de estalactites e estalagmites, além de resquícios de pinturas 
rupestres e por último a Casa Museu de Guimarães Rosa. 
Chegada a Belo Horizonte ao entardecer. Jantar no Hotel. 

8º Dia - 24 Jul - SAB - Belo Horizonte / Inhotim / Belo 
Horizonte:  
Café da manhã no hotel. Saída para um tour de dia inteiro  
ao Museu de Inhotim (ingresso não incluso), um lugar em 
constante transformação, onde a arte convive em relação 
única com a natureza. Trata-se de um grande conjunto de 
obras de arte, expostas a céu aberto ou em galerias 
temporárias e permanentes, numa área de 97 hectares de 
jardins botânicos de rara beleza com uma extensa coleção 
de espécies tropicais raras e um acervo artístico de 
relevância internacional. O paisagismo teve a influência 
inicial de Roberto Burle Marx e um terreno que conta com 

cinco lagos e reserva de mata preservada. Por tudo isso é 
considerado o maior centro de arte contemporânea a céu 
aberto do mundo. Retorno ao hotel. Jantar. 

9º Dia - 25 Jul - DOM - Belo Horizonte / Porto Alegre / 
Caxias do Sul:  
Café da manhã no hotel. Saída para city tour pela capital 
mineira com visita aos principais pontos turísticos: a região 
da Pampulha; a Igreja de São Francisco de Assis; a Casa do 
Baile e o Museu de Arte; Estádio de futebol Mineirão; Praça 
da Liberdade, com o Palácio do Governo e em seu entorno 
obras como a Rainha da Sucata; o elegante Bairro das 
Mangabeiras, que se destacam por suas grandes mansões 
ecléticas; Praça do Papa com a intrigante Rua do 
Amendoim e o Mirante com uma belíssima vista da cidade e 
da Serra do Curral. Almoço livre (não incluído) e, 
posteriormente, traslado para o Aeroporto de Confins e 
embarque de retorno a Porto Alegre. Chegada, recepção e 
traslado em ônibus para Caxias do Sul e… 

Até a próxima viagem.  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Passagem aérea: P. Alegre / Belo Horizonte / P. Alegre com taxas 

e 1 bagagem de 23 Kg incluídas;  
- Hotéis 3* e 4* em aptos. duplos, triplos ou individuais, com 

café da manhã; 
- Todos os traslados e os passeios mencionados; 
- Ingressos nas atrações mencionadas no programa;  
- Acompanhamento de Guia Magnificat Turismo em todo o período, 

acima de dez passageiros; 
- Seguro de viagem nacional e kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto, 

fronteira, hotéis, etc. 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

DOCUMENTAÇÃO PARA A VIAGEM: 
Carteira de identidade ou Carteira de motorista válida. 
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VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA  

Duplo ou Triplo
POR PESSOA 

Individual

Parte Aérea  
e Terrestre: R$ 4.960,00 R$ 6.350,00

Pagamento: Entrada + Parcelas Entrada + Parcelas

CARTÃO R$1.750 4 x R$ 805 R$2.240 4 x R$ 1.030

BOLETO R$1.750 6 x R$ 535 R$2.240 6 x R$  685

CHEQUES R$1.290 8 x R$ 370 R$1.650 8 x R$  470

Mariana

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA e ANDES TURISMO LTDA, na qualidade de operadores, declaram que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 29/07/2020. Eventuais variações destes custos operacionais poderão 

determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 

rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e 
conforto a fim de garantir a melhor experiência.                                                                                                                                                                      Caxias do Sul, 29 de Julho de 2020.

Ouro Preto Tiradentes

Atenção: Todas as medidas preventivas  
contra a COVID-19 serão tomadas. 

Ouro Preto

http://www.magnificat.tur.br

