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1º DIA | 26 MARÇO (6ª FEIRA) 
– LISBOA | BELO HORIZONTE 

Comparência no aeroporto 
de Lisboa 120 minutos antes 

do horário do voo. Assistência 
às formalidades de check-in. 

Partida às 10H00 em avião da TAP 
Portugal – voo TP103, com destino 

a Belo Horizonte. Chegada às 16H45. 
Desembarque e recolha de bagagem. 

Transporte para o Hotel Holiday INN 
Savassi**** ou similar. Instalação e 

alojamento. Tempo livre e jantar no hotel.

Alojamento.

2º DIA | 27 MARÇO (SÁBADO) – BELO 
HORIZONTE | CONGONHAS | TIRADENTES

Pequeno-almoço.

Inicio do Tour pelo estado de Minas Gerais, 
nomeadamente pelas suas cidades históricas e 

emblemáticas do “esplendor do Barroco Português 
no Brasil”. Primeira paragem em Congonhas (cerca 

de 1h30 de viagem). Visita. Congonhas faz parte do 
Circuitodo Ouro, um sitio com intensa exploração 

mineira no séc. XVIII. Considerada o triunfo do Barroco 
Mineiro, hoje a sua maior riqueza reside na proteção da 

sua arte e da sua historia. No seu conjunto histórico – 
património da UNESCO, destaque para a igreja do Bom 
Jesus de Matosinhos.

Apos almoço, continuação para Tiradentes (cerca de 

2h30 de viagem) onde chegaremos ao final da tarde. No 
caminho, passagem pelas bonitas paisagens do estado de 
Minas Gerais. Check-in e instalação na Pousada Vila Allegra 
ou similar.

Jantar em restaurante e regresso à pousada. 

Alojamento.

BRASIL

3º DIA |  28 MARÇO (DOMINGO) – TIRADENTES | SÃO 
JOÃO DEL-REI | TIRADENTES

Pequeno-almoço.
De manhã cedo e pela fresca, visita ao centro histórico 
de Tiradentes. Destaque para a arquitetura barroca, as 
ruas em pedra e principalmente a Igreja Matriz de Santo 
António com impressionante altar em ouro e a fachada 
concebida pelo famoso escultor brasileiro – o Aleijadinho; 
e a igreja de Nossa Senhora do Rosário cuja particularidade 
é ter sido construída por escravos, Chafariz de São José 
e museu Padre Toledo. Às 11h00 partida no famoso Trem 
Maria Fumaça para São João del-Rei. Após 35m de viagem 
por paisagens verdejantes, chegada a esta vila mineira. 
Almoço. Visita em que se destaca: Igreja de São Francisco 
de Assis, a praça Frei Orlando, entre outros locais. 

Regresso a Tiradentes. Tempo livre para descansar 
na pousada ou para passeio no centro da cidade e 
compras nas charmosas lojas de artesanato localizadas 
maioritariamente no Largo das Forras e na praça central.

Jantar e alojamento. 

4º DIA | 29 MARÇO (2ª FEIRA) – TIRADENTES | MARIANA 
| OURO PRETO

Pequeno-almoço.

Check-out a partida pela estradas mineiras em direção a 
Mariana (cerca de 3h de viagem) cujo encanto está também 
nos ateliers, nos trabalhos dos artistas da região que criam 
imagens, móveis e oratórios. Mariana é considerada o 
berço da civilização de Minas Gerais. Chegada ao final 
da manhã e almoço. De tarde visita do centro histórico 
em que destacamos a igreja Matriz de Nossa Senhora 
do Pilar, a Igreja de São Francisco de Assis, museu da 
Inconfidência e Praça Minas Gerais. As suas avenidas e 
arquitetura colonial (maioritariamente em pedra sabão), 
proporcionam um regresso ao séc. XVIII. No final visita da 
Mina da Passagem uma das maiores minas do Mundo tem 
cerca de 30km de túneis e lagos subterrâneos de águas 
cristalinas. Embora ainda em funcionamento, hoje em dia é 
basicamente uma atração turística. Continuação para Ouro 
Preto, onde chegaremos ao final da tarde.

Check-in e instalação na Pousada do Arcanjo ou similar. 
Tempo livre e eventualmente ainda oportunidade para 
tomarem o conhecido “chá da tarde” que a pousada serve. 
Jantar e regresso à Pousada. 

Belo Horizonte 
e Minas Gerais
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foi o “ouro” do estado do Minas Gerais e a estrutura 
social da plantação do café estava assente nas famosas 
fazendas ou roças e baseado na mão de obra escrava. 
Esta realidade socioeconómica foi amplamente 
tipificada e descrita em literatura de vários escritores 
brasileiros. 

Além da arquitetura e realidade geográfica da fazenda, 
os visitantes têm oportunidade de ver a plantação 
do café e mesmo as instalações técnicas inerentes 
ao plantio e tratamento do café. O almoço será na 
fazenda e típico com iguarias locais, nomeadamente 
os queijos.  Pelo meio da tarde regresso a Ouro Preto. 
Tempo livre

À noite jantar em restaurante e regresso à Pousada.

Alojamento. 

7º DIA |  1 ABRIL (5ª FEIRA) – OURO PRETO | MUSEU 
DO INHOTIM | BELO HORIZONTE

Pequeno-almoço.

Check-out e partida para o museu do Inhotim 
(3h00 de viagem). Uma das maiores coleções de 
arte contemporânea do Brasil, está guardada neste 
museu nos arredores de Belo Horizonte a cerca de 
60Km e no município de Brumadinho. O acervo de 
arte e a “coleção de botânica” são sistematicamente 
usados para projetos educativos e para formação de 
profissionais (residências artísticas) ligados às artes. É 
um local deslumbrante onde a Arte convive em relação 
única com a Natureza e Arquitetura. Almoço num dos 
restaurantes do museu.

Continuação para Belo Horizonte onde se chega a 
meio da tarde. Check-in e instalação no Hotel Holiday 
INN Savassi**** ou similar. Tempo livre. 

No final do jantar regresso ao hotel e alojamento.

5º DIA | 30 MARÇO (3ª FEIRA) – OURO 
PRETO

Pequeno-almoço.

Dia inteiramente dedicado à visita de 
Ouro Preto. A mais conhecida das cidades 

coloniais do estado de Minas Gerais 
está localizada na serra do Espinhaço. 

Sobejamente conhecida pela arquitetura 
barroca destaque também, para as suas 

praças, pontes, fontes e ruas calcetadas. 
Impressionante também o seu majestoso e único 

conjunto arquitetónico de igrejas barrocas, ricas 
em ouro e obras de arte. 

A sua praça central – “coração da cidade” recebeu 
o nome do mártir da independência brasileira – 

Tiradentes. A cidade tem inúmeras igrejas com 
interiores suntuosos, como a Igreja de São Francisco 

de Assis do séc. XVIII e a igreja Matriz de Nossa 
Senhora do Pilar. Destaque também o Teatro e o museu 

da Inconfidência e obviamente o barroco Português 
disseminado por praticamente toda a cidade ou centro 
histórico. 

Almoço em restaurante e final da tarde livre para 
passeios ou compras no encantador centro da cidade, 
etc….

Á noite jantar em restaurante e regresso à Pousada . 

Alojamento .

6º DIA | 31 MARÇO (4ª FEIRA) – OURO PRETO | SANTO 
ANTONIO DO LEITE | OURO PRETO

Pequeno-almoço.

Partida de Ouro Preto para Santo António do Leite. Dia 
inteiramente dedicado à visita de uma fazenda de café – 
Fazenda Mirante de Café. Durante várias décadas o café 



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento personalizado por representante Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa | Belo Horizonte | Lisboa, em voo 
regular da TAP Portugal e com direito ao transporte de 23Kg 
de bagagem de porão
• Taxas de aeroporto no valor de 55,76€  * - Valor sempre a 
reconfirmar à data da emissão dos bilhetes;
07 noites de alojamento nos hotéis | Pousadas informadas ou 
similares, em quartos standard e no regime de alojamento e 
pequeno-almoço
• Todas as refeições mencionadas no programa (7 jantares e 
6 almoços) * - Menus pré-definidos
• Circuito em autocarro de Turismo (30 Lugares) conforme 
descrito no programa | itinerário
• Guia local a acompanhar o grupo permanentemente desde 
a chegada no dia 26 de Março até à partida no dia 2 de Abril.
• 1 garrafa de água mineral em todos os trajetos de autocarro
• Snack box nos trajetos de autocarro com mais de 150km
• Bilhetes classe turística no trem Maria Fumaça
• Entrada na mina de Ouro
• Bolsa de documentação contendo informação sobre a 
viagem;
• Auriculares * - Sempre que as visitas o justifiquem
• Seguro de assistência em viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA
• “Pack COVID-19”entregue a cada participante no aeroporto 
de Lisboa, contendo: 4 mascaras, 4 luvas e • 02 garrafas de gel 
desinfetante. * - Caso a evolução do COVID-19 não justifique a 
entrega deste Pack o programa não sofre alteração de preço
• Mochila TRYVEL .

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Extras | despesas de carácter pessoal, tais como 
telefonemas, passeios facultativos, mini-bar, lavandaria, etc;
• Todas as bebidas às refeições, incluindo agua mineral e café;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no 
presente programa: 
• Despesas na obtenção de passaporte – Obrigatório e com 
um minimo de 6 meses de validade após a data de 26 de Março

26 MARÇO A 3 ABRIL  2021

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

2.795€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

380 €

8º DIA |  2 ABRIL (6ª FEIRA) – BELO HORIZONTE | 
LISBOA

Pequeno-almoço.

Check-out e partida para city-tour panorâmico de 
Belo Horizonte. Interessante, jovem, moderna e acol-
hedora, são adjetivos que podem ser usados para 
definir o vibe de Belo Horizonte que é uma das prin-
cipais cidades brasileiras e capital do estado de Minas 
Gerais. Destaque para: a Lagoa e Igreja da Pampul-
ha – obra de Niemeyer; as Praças da Liberdade e do 
Papa,  o Palácio das Artes, o centro económico da 
cidade os seus espaços verdes e o Mercado Central, 
com oportunidade de se adquirirem iguarias típicas 
do estado de Minas Gerais, nomeadamente os queijos.

Final da visita no aeroporto. Formalidades de embarque 
e partida às 17H00 em avião da TAP Portugal – voo 
TP104, com destino a Lisboa. 

Refeições e noite a bordo. 

9º DIA |  2 ABRIL (6ª FEIRA) – BELO HORIZONTE | 
LISBOA

Chegada ao aeroporto de Lisboa às 06H10.

Desembarque, recolha de bagagem e Final da Viagem.

NOTA IMPORTANTE :  

(1) Programa sujeito a alterações (2) Programa sujeito à confirmação de todos os serviços informados no 
itinerário. (3) Programa sujeito a disponibilidade de voos e hotéis. Os valores acima apresentados poderão 
sofrer alterações em caso de significativas oscilações cambiais e|ou de custos de combustível. (4) Os 
preços apresentados são para um mínimo de 20 participantes


