
 

        
        

        TARIFÁRIO REGULAR  
            PARA PERÍODOS DE EVENTOS ESPECIAIS 

 
 

City Tour por Belo Horizonte 
 

Passeio pelos principais pontos turísticos da Capital 
Mineira, com passagem pela Lagoa da Pampulha, 
Mineirão, Praça da Estação, e visita a Praça do Papa, ao 
Mirante no Parque das Mangabeiras, Mercado Central, 
Praça da Liberdade, Feira de artesanato da Afonso Pena 
(aos domingos), entre outros lugares encantadores. 

Duração: 3 horas   |  Valor por pessoa: R$ 99,00  (mínimo 3 pessoas) 

 
 

Tour By Night 
 

Passeio panorâmico com passagem pelos principais 
pontos turísticos de Belo Horizonte, com uma parada 
opcional para jantar em restaurante selecionado, ou 
para apreciar alguma peça de teatro ou espetáculo em 
cartaz na Capital Mineira, ou para descontrair em umas 
das badalas casas noturnas da cidade. 
 

Duração: 4 horas   |  Valor por pessoa: R$ 99,00  (mínimo 3 pessoas) 

 
 

Tour Gastronômico 
 

Minas Gerais concentra grande diversidade de pratos, 
sendo que alguns se destacam, tais como: feijão 
tropeiro, leitão a pururuca, doces em compotas, além 
do tradicional pão de queijo. Venha provar um tiquinho 
do gostinho Mineiro em locais especialmente 
selecionados. 

 

Duração: 4 horas   |  Valor por pessoa: R$ 99,00  (mínimo 3 pessoas) 

 
 

Instituto 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. Esta localizado na 
cidade de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte 
sendo um dos 25 museus mais bem avaliados e 
marcantes do mundo. 

Duração: 8 horas   |  Valor por pessoa: R$ 189,00  (mínimo 3 pessoas) 
 
 

 



 

 

Ouro Preto e Mariana 

Uma viagem ao passado para conhecer parte da 
história, visitando cidades com o maior acervo barroco 
do Brasil que receberam o título de Patrimônio Cultural 
da Humanidade, tendo a oportunidade de vivenciar 
pessoalmente ricos e incomparáveis acervos artísticos e 
arquitetônicos através de suntuosas igrejas, museus, 
ruas e casas que preservam a tradição e cultura.  

Duração: 8 horas   |  Valor por pessoa: R$ 189,00  (mínimo 3 pessoas) 

 

                                    

Tiradentes 

A pequena e histórica Tiradentes, fica cercada pela 
belíssima Serra de São José, onde caminhando por suas 
ruelas podemos conhecer a Igreja Matriz de Santo 
Antônio, comprar artesanato variado e entre varias 
atrativos voltar ao passado e realizar um nostálgico 
passeio de Maria Fumaça. 

Duração: 8 horas   |  Valor por pessoa: R$ 269,00  (mínimo 3 pessoas) 

 

 
Transfer em Aeroportos 

 
Efetuamos transfer para os Aeroportos de Confins, 
com atendimento de desembarque e embarque 
através da nossa equipe nestes Aeroportos. Além 
disso, podemos providenciar check-in quando 
previamente solicitado. 
 

TRECHOS: 
Aeroporto de Confins / Belo Horizonte ou retorno 

Duração: 1:00  | Valor por pessoa por trecho: R$ 69,00 (mínimo 3 pessoas) 

 
Aeroporto de Confins / Alphaville ou retorno 

Duração: 1:30  | Valor por pessoa por trecho: R$ 79,00 (mínimo 3 pessoas) 

 
Savassi / Alphaville ou retorno 

Duração: 40:00 | Valor por pessoa por trecho: R$ 50,00 (mínimo 3 pessoas) 

 
 
Observações: 

 Nossos serviços não incluem ingressos para atrações; 
 Não inclui refeições. 

 


