
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Minas Gerais: Belo Horizonte e Ouro Preto! 
Espírito Santo: Vitória, Vila Velha e Serras Capixabas! 

22 a 30 de agosto/2022 
As cidades históricas de Minas Gerais possuem um rico e incomparável acervo artístico e arquitetônico, encontrados nas 
suntuosas igrejas, museus, ruas e casas que preservam toda a tradição e cultura.  O estado possui o maior acervo barroco do 
Brasil e algumas cidades como Diamantina e Ouro Preto receberam o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Vitória, capital do Espírito Santo, é uma cidade localizada no sudeste brasileiro. Caracteriza-se pelo turismo de negócios, 
eventos e também pelas belezas de suas praias e toda a sua tradição histórica, cultural e gastronômica. A região também é 
famosa por suas Montanhas, famosa pelo desenvolvimento do turismo rural. Colonizada pelos alemães e italianos, essa região 
dispõe de paisagens deslumbrante e culinária impecável. 

 
O pacote inclui: 
 Passagens aéreas + taxas: Fortaleza x Belo Horizonte e Vitória x Fortaleza;  

 Transporte terrestre durante todo o período conforme a programação;  

 02 noites de hospedagem em Ouro Preto (BH) – Sesc Estalagem; 

 01 noite de hospedagem em Belo Horizonte (BH) – Hotel Vivenzo Savassi; 

 01 noite de hospedagem em Timóteo (BH) – Dom Henrique; 

 02 noites em Vitória (ES) – Golden Tulip Porto Vitória; 

 02 noites de hospedagem em Domingos Martins (ES) – Sesc Domingos Martins; 

 07 cafés da manhã e 03 jantares (sendo 02 pequenas ceias); 

 Seguro viagem (para pessoas até 85 anos);  

 Guia local e acompanhante credenciado no MTUR. 
 
“OBS: ROTEIRO COM BASTANTE CAMINHADA E DESLOCAMENTOS A PÉ, NÃO RECOMENDADO PARA 

PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO.” 
 

Valores por pessoa: 

Apto Duplo ou Triplo 

Trab. do Comércio Usuário TSG Empresário Conveniado Pub. em Geral  

R$ 3.969,00 R$ 4.296,00 R$ 4.565,00 R$ 4.869,00 R$ 5.217,00  
 

** SUJEITO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA** 
Forma de pagamento: Dinheiro, PIX ou cartões: Visa, MasterCard e Hipercard (12x). 

Parcela mínima de R$ 40,00. 

Dados do vôo: 
IDA: 22/08/2022 (SEGUNDA-FEIRA)  VOLTA: 30/08/2022 (TERÇA-FEIRA)  

**AZUL** 
AD 4247 FORTALEZA / BH (CONFINS) 02:45 – 05:30 

 

**AZUL** 
AD 2945 FORTALEZA/SP (CAMPINAS) 19:40 – 21:20 
AD 4763 SP (CAMPINAS) / FORTALEZA 23:20 – 02:40 

 
 



 
 

 

Programação: 
22 AGO (SEG) – FORTALEZA / BELO HORIZONTE / OURO PRETO 
Comparecimento ao aeroporto Pinto Martins em Fortaleza as 00:45 para viagem com destino a Belo 
Horizonte/MG. Deslocamento para hospedagem no Sesc Estalagem Ouro Preto (aprox. 140km). Almoço não 
incluso. Jantar incluso no hotel. Noite livre. *O acesso aos apartamentos é por meio de escadas.* 
 
23 AGO (TER) – OURO PRETO 
Pela manhã passeio a pé pela cidade de Ouro Preto, patrimônio Mundial da UNESCO. Descida para apreciar a 
silhueta das montanhas, igrejas, casarios históricos, Praça Tiradentes e visita ao Museu da Inconfidência (ingresso 
não incluso). Após almoço (não incluso) visita ao Museu Casa dos Contos e à Igreja São Francisco de Assis. 
Tempo livre para conhecer o artesanato em pedra sabão. Em horário combinado retorno ao hotel e jantar incluso. 
Noite livre. *Ingressos não inclusos. *Roteiro inclui bastante caminhada e deslocamentos a pé, não indicado 
para pessoas com dificuldade de locomoção.* 
 
24 AGO (QUA) – OURO PRETO/ BELO HORIZONTE 
Pela manhã, em horário combinado, saída do Sesc Ouro Preto com destino a Belo Horizonte. Passeio panorâmico 
pelos principais pontos turísticos da cidade, como a Praça Rui Barbosa, Cine Theatro Brasil, Edifício Acaiaca, 
Praça do Papa entre outros locais. Almoço não incluso. A tarde visita ao Mercado Central, um dos mais 
interessantes pontos turísticos de Belo Horizonte com grande variedade de produtos. Acomodação no hotel 
Vivenzo Savassi. Noite Livre. 
 
25 AGO (QUI) – BELO HORIZONTE / TIMÓTEO 
Pela manhã, em horário combinado, saída de Belo Horizonte com destino a cidade de Timóteo (MG) 
aproximadamente 237 km. Acomodação no hotel Dom Henrique para pernoite. Noite livre. 
 
26 AGO (SEX) – TIMÓTEO / VITÓRIA 
Pela manhã, em horário combinado, saída do hotel à estação Mário de Carvalho (Timóteo/MG), para embarque 
em trem (ingresso incluso), com destino ao Espírito Santo. A rota conecta algumas cidades de Minas Gerais ao 
estado do Espírito Santo. Durante o percurso é possível apreciar a belíssima paisagem que a região possui. 
Desembarque a noite na cidade de Cariacica/ES e deslocamento à Vitória/ES (aprox. 15km) para acomodação no 
hotel Golden Tulip. Almoço e jantar não inclusos. 
 
27 AGO (SAB) – VITÓRIA / VILHA VELHA / VITÓRIA 
Pela manhã city tour pelos principais pontos turísticos de Vila Velha, primeira capital do Espírito Santo. Visita ao 
convento da Penha, um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil, subida de van (não inclusa). Parada para 
almoço não incluso. Visita a loja de chocolates Garoto, em seguida Museu da Vale que conta a história da estrada 
de ferro de Vitória e Minas. Retorno ao hotel e noite livre. Jantar não incluso. 
 
28 AGO (DOM) – VITÓRIA / DOMINGOS MARTINS 
Pela manhã city tour panorâmico pelo centro histórico de Vitória passando pelo Teatro Calos Gomes, Catedral 
Metropolitana de Vitória e Palácio José Anchieta. Almoço não incluso. Após o almoço viagem com destino a 
Domingos Martins, distante 45 km. Acomodação no hotel do Sesc. Pequena ceia inclusa. Noite livre. 
 
29 AGO (SEG) – SERRAS CAPIXABAS 
Pela manhã passeio pelas Montanhas Capixabas, famosa pelo desenvolvimento do turismo rural. Colonizada 
pelos alemães e italianos, essa região dispõe de paisagens deslumbrante e culinária impecável. Visita à cidade de 
Venda Nova do Imigrante onde estão localizadas as fazendas de agroturismo. Parada para almoço (não incluso). 
Visita à famosa pedra azul, ao centro histórico de Domingos Martins, dentre outros atrativos. Retorno ao hotel, 
pequena ceia inclusa. Noite livre. 
 
30 AGO (TER) – DOMINGOS MARTINS/VITÓRIA / FORTALEZA 
Em horário combinado viagem de retorno a Fortaleza. Almoço e jantar não inclusos.  
 



 
 

 

Observações: 

 É obrigatório em todas as viagens (passeios/excursões) portar documento de identidade original com foto; 

 Roteiro sujeito à alteração ou cancelamento caso não atinja o número mínimo de 30 (trinta) passageiros;  

 Nosso pacote não inclui: tudo que não esteja expressamente mencionado como incluso na viagem;  

 O passageiro do Trabalho Social com Grupos (TSG) deve apresentar atestado médico constando estar apto a realizar a 
viagem; 

 Criança com até 1 ano e 11 meses paga somente taxas de embarque e seguro (consultar valores); de 02 à 06 anos 15% de 
desconto. Criança deve estar necessariamente acompanhada de seu responsável (adulto). É imprescindível que o 
responsável legal esteja portando, durante a viagem, a certidão de nascimento da criança, original ou autenticada pelo 
cartório; 

 Conforme decretos estaduais, é obrigatório a apresentação do passaporte sanitário/certificado digital de vacinação de 
Covid 19 para as viagens; 

 O SESC reserva-se no direito de cancelar ou alterar a excursão ou o passeio, de acordo com os decretos contra o 
coronavírus (covid-19), as condições climáticas, engarrafamentos, atrasos diversos, imprevistos, sugestões do guia de 
turismo local ou qualquer outro motivo de segurança. 

 


