
 
 

CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS 

 

Dia 01 - Traslado chegada / Belo Horizonte 

 

Embarque com destino a Belo Horizonte. Recepção no aeroporto de Confins, traslado 

aeroporto para a cidade de Belo Horizonte. Jantar e noite livres. 

 

Dia 02 – Belo Horizonte / HD Mariana / HD Ouro Preto 

  

Após o café da manhã saída para visita panorâmica da cidade de Belo Horizonte, onde se 

destaca: a Praça da Liberdade, a Praça do Papa, a Igreja de S. Francisco, na Pampulha, 

obra de Oscar Niemeyer, com as pinturas de Portinari, Museu de Arte Moderna, zona da 

Savassi e o Bairro das Mangabeiras. Almoço no Restaurante Dona Lucinha. Partida com 

destino a Ouro Preto, no percurso visitaremos a cidade de Mariana, que surgiu nos 

princípios do século XVIII, com a descoberta de ouro, destacamos: a Basílica da Sé, 

Pelourinho, Câmara Municipal e a Mina da Passagem. Continuação para Ouro Preto. 

Chegada, jantar em restaurante Conto de Reis e noite livre. 



 
 

 

Dia 03 – Ouro Preto / Congonhas / São João Del Rey / Tiradentes 

Após o café da manhã faremos visita a Ouro Preto, cidade considerada Patrimônio Cultural 

e Histórico da Humanidade, onde destacamos: o Museu da Inconfidência, Casa dos 

Contos, Igreja de São Francisco de Assis, Museu Arte Sacra, Igreja Matriz e o Teatro Casa-

Ópera. Almoço no Restaurante Deguste. Partida em direção a Congonhas, onde 

visitaremos o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos e as Capelas dos Passos. Após esta 

visita prosseguiremos para São João del Rei, e início da visita panorâmica, onde 

destacamos: Igreja de São Francisco de Assis, Igreja do Pilar e o Museu Ferroviário. 

Continuação para Tiradentes. Jantar no Restaurante Empório Santo Antonio e check-in no 

hotel. 



 
 

 

Dia 04 – Tiradentes / Petrópolis / Rio de Janeiro 

Após o café da manhã saída visita dos principais locais de Tiradentes, dos quais 

destacamos: Museu Padre Toledo, Matriz de Santo António, Museu de Arte Sacra e 

Chafariz de São José. Almoço no restaurante Churrascaria Lago Sul. Após esta refeição, 

prosseguiremos para Petrópolis. Visita panorâmica desta cidade com destaque para: Casa 

de Santos Dumont, Igreja de S. Pedro de Alcântara e Palácio de Cristal. Continuação para 

o Rio de Janeiro, chegada e instalação no hotel. 

 

 

Dia 05 – Rio de Janeiro 

Após o café da manhã, saída para visita ao Corcovado, com subida em Trem Elétrico até 

o monumento, de onde é possível ter uma vista privilegiada de toda a cidade. A descida 

também é feita em trem do Corcovado, seguida por almoço em restaurante local. Após o 

almoço faremos a visita ao Morro da Urca e ao Morro do Pão de Açúcar, subindo e descendo 

os dois trechos em Bondinho (teleférico). Após a visita retornaremos ao hotel, com jantar 

e noite livres. 

 

Dia 06 – Rio de Janeiro / Portugal 

Check out do hotel e traslado de partida para o aeroporto para retorno à Portugal. 

 

Os roteiros acima podem ser operados tanto a nível de individual ou grupo. 

Podem ser “alargados” de acordo com a disponibilidade e budget dos clientes, 

de forma que também ficam mais confortáveis as visitas e menos “corridos”. 

 

FIM DO CIRCUITO 


