
 

       Belo Horizonte                                                                    Ouro Preto                                                                          Parque Inhotim                                                             

Gruta da Lapinha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º DIA -   JOÃO PESSOA / BELO HORIZONTE  
Apresentação no aeroporto Castro Pinto às   ......... para embarque às ......... com destino a capital mineira. Chegada as ......... 
 

2º DIA -   BELO HORIZONTE / GRUTA DA LAPINHA  
Café da manhã no hotel as 09h00. Saída para realizar visita de meio dia a cidade de Belo Horizonte conhecendo os  principais pontos 
turísticos da cidade. A tarde conheceremos uma das Grutas mais bonitas do Brasil - LAPINHA 
 

3º DIA -   BELO HORIZONTE / INHOTIM 
         Café da manhã no hotel. Saída para dia de visita ao parque INHOTIM.  Sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do 

Brasil e considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina, inaugurado em 2006 em  uma Área: 20,23 km²  Retorno ao hotel no final da 
tarde.  Veja  fotos no link abaixo.          
https://www.google.com/search?q=inhotim+mg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjK2fzQ26PmAhX5HLkGHcGrDL0Q_AUoAnoECBEQBA&biw=1600&bih=757#imgrc=gNT1v5ZvLVDPVM: 
  

4º DIA –  BELO HORIZONTE / OURO PRETO / MARIANA 
Café da manhã e passeio de dia inteiro a Ouro Preto e Mariana. Em Ouro Preto - detentora do maior acervo barroco do mundo, seu casario recorda toda 
uma história de riqueza e profundo esplendor artístico do "Ciclo do Ouro" e Mariana - cidade que conserva suas características barrocas nas construções, 
algumas são artisticamente trabalhadas em pedra sabão. Almoço durante os passeios e retorno ao hotel no final da tarde. 
 
 

5º DIA – BELO HORIZONTE / JOÃO PESSOA 
Saída do hotel as  ....... ao aeroporto de BH para nosso embarque de retorno a João Pessoa com chegada em nossa capital as .......  
 
 
 

PACOTE INCLUI:  
Passagem aérea ida e volta saindo de JPA  
Traslados de chegada e saída 
4 diárias hotel categoria turística  
Passeios mencionados no programa 

 

        PREÇOS POR PESSOA: 
 

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA 
 

               

 
**Imagens meramente ilustrativas. 
 

1 – Por motivo de força maior, a ordem do  programa poderá ser invertido ou alterado. 

2 - CANCELAMENTO: Até 60 dias da saída multa de 20%, até 45 dias antes 50% 
3 - Preços e condições sujeitos à alteração, desde que não pagos.  

4 - Nossos preços não incluem extras de caráter pessoal, assim como passeios opcionais.  

                       Informações e reservas – 83 – 99305.6906  

Saídas diárias 

 

https://www.google.com.br/search?q=inhotim+%C3%A1rea&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDDPNTAx0pLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAa5-SeIqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2yuyPy6HUAhVCkZAKHSBEBiwQ6BMInAEoADAY
https://www.google.com/search?q=inhotim+mg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjK2fzQ26PmAhX5HLkGHcGrDL0Q_AUoAnoECBEQBA&biw=1600&bih=757#imgrc=gNT1v5ZvLVDPVM:

