
 

 

 
Cidades Históricas de Minas 

Uma viagem pelo túnel do tempo para conhecer parte da história do Brasil e vivenciar pessoalmente tudo 
aquilo que está nos livros e se aprende na escola. 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. 
 

Marcadas pelo ciclo do ouro, escravidão e ideais revolucionários como a Inconfidência Mineira, as cidades 
históricas guardam relíquias como a arte barroca, conhecida no mundo inteiro pelas obras de artistas 
como Aleijadinho e Ataíde. 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. A 
religiosidade de Minas está expressa nas belíssimas igrejas e festas populares que atraem turistas de 
todas as partes, que se encantam com a hospitalidade de um povo tão acolhedor.  
 
 
 

DESCRITIVO DO PACOTE: Dia a Dia 
 

Dia 08Ago – Sábado – FORTALEZA/BELO HORIZONTE (Confins 32Km) 
 

01h Apresentação no Aeroporto Pinto Martins para Embarque voos TAM 3883 decolagem 02h41 com conexão em 
Brasília com o voo TAM 4709 com destino a Belo Horizonte. (Chegada em Brasília as 06h41, decola com destino à Belo 
Horizonte as 07h36 – Pousa as 08h40).  Recepção no Aeroporto e traslado para Hotel Nacional Belo Horizonte. Tempo 
livre para banho e descanso. 12h almoço no Hotel (não incluso). 13h30 saída para um City-tour na cidade visitando 
seus principais pontos turísticos como Complexo da Pampulha. A lagoa com suas curvas, em torno da qual se concentra 
o maior conjunto de obras do arquiteto Oscar Niemeyer. Obras do pintor Cândido Portinari, do escultor Alfredo Ceschiatti 
e do paisagista Burle Marx compõem o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, integrado pelo Museu de 
Arte da Pampulha, Igreja de São Francisco de Assis, Casa do Baile e Iate Tênis Clube. A urbanização da Pampulha foi 
idealizada por Juscelino Kubitschek, na época prefeito de Belo Horizonte que, com uma concepção futurista, convidou 
Niemeyer para elaborar o projeto.  
 

Dia 09 Ago – Domingo - BELO HORIZONTE/ SABARÁ / DIAMANTINA 294 Km 
 

07h30 - Após café da manhã e check-out saída com destino à Diamantina com parada em Sabará onde visitaremos o 
Museu do Ouro, a pequena e encantadora capela de Nossa Senhora do Ó e o teatrinho municipal, além da belíssima 
igreja de Nossa Senhora do Carmo. Chegada estimada em Diamantina as 12h30. Acomodação e almoço no Diamante 
Palace Hotel. A tarde, tour na cidade visitando Casa de JK, Instituto Eschwege, Casa do Muxarabiê, Mercado dos 
Tropeiros, Museu do Diamante, Casa de Chica da Silva, Igrejas do Carmo, Rosário e Amparo. Noite livre. 
 

Dia 10 Ago – Segunda - Diamantina – Gruta Maquiné / Ouro Preto 
Distância 385,3 km via BR-259 e BR-135 – Tempo estimado de viagem 5h30m 
 

http://www.visiteminasgerais.com.br/mg/diamantina/
http://www.visiteminasgerais.com.br/mg/ouro-preto/


 

 

 

08h30 Após café da manhã saída com destino a Ouro Preto. A caminho tour 
na Gruta de Maquiné e casa de Guimarães Rosa. Almoço no percurso.  Final 
da tarde e noite livre. Acomodação Hotel Solar do Rosário  
 

Dia 11 Ago – Terça – Ouro Preto / Mariana / Ouro Preto -   
Após café da manhã, saída para um tour em Mariana, primeira Capital Mineira, 
(13Km de Ouro Preto) visitando Catedral da Sé, Museu Arquidiocesano, 
Pelourinho e Mina de ouro da Passagem. Retorno a Ouro Preto onde 
almoçaremos.  Durante a tarde, tour em Ouro Preto visitando os museus do 
Aleijadinho, Inconfidência, Mineralogia, Casa da Ópera e as igrejas de São Francisco de Assis, Conceição e Pilar. Noite 
livre para descanso ou atividades independentes. 
 

Dia 12 Ago – Quarta -  Ouro Preto / Congonhas / Tiradentes 
 

08h30, após café da manhã partiremos com destino a Tiradentes com passagem por Congonhas (66 Km de Ouro Preto 
e 120 Km de Tiradentes). Em Congonhas visitaremos o maior conjunto escultórico do Aleijadinho no Santuário do Bom 

Jesus de Matosinhos formado pela Via Crucis e os profetas em pedra sabão. Ainda no Santuário visita a Basílica e sala 
de Ex-votos. Almoço restaurante típico Cova do Daniel. Prosseguindo ao final da tarde para Tiradentes.  Pernoite na 
Pousada Coração  inconfidente  - www.pousadacoracaoinconfidente.com.br  
 

Dia 13 Ago - Quinta – Tiradentes  

Após café da manhã, tour em Tiradentes visitando Matriz de Santo Antônio e Chafariz de São José, Largo das Forras, 

Museu Padre Toledo. Almoço típico.  

Dia 14 Ago - Sexta -  Tiradentes / São João Del Rei / Belo Horizonte 
 

07h – Check-out. Após café da manhã, sairemos com bagagem para um tour em São João Del Rei passando pelas 

igrejas Pilar, Mercês, Carmo, Museu Arte Sacra e visita a igreja de São Francisco de Assis. Almoço em São João Del 

Rei. 14h nos dirigiremos ao Museu Ferroviário de São João Del Rei. O trem parte as 15h. Para nosso retorno a 

Tiradentes, será oferecida a opção de retorno na Maria Fumaça (Passagem adulto R$ 40,00 ao custo de hoje - redução 

de 50% para maiores de 60 anos) ou no micro ônibus. O passeio de 35 minutos percorre uma distância de 13 Km de 

belas paisagens. Ao se inscrever para a excursão, faça logo sua opção. É necessário fazer reserva. 16h em Tiradentes 

embarcamos com destino a Belo Horizonte (184 Km de distância) chegando em torno de 19h. Acomodação no Hotel 

Sugestão de Restaurantes Virada do Lago e Santíssima Gula 
 

Dia 15 Ago – Sábado -  Belo Horizonte (Confins) 2 h 48 min (184,6 km) via BR-383 e BR-040-   
07h Após café da manhã, visita Complexo da Praça da Liberdade é uma síntese dos estilos que marcaram a história 
da centenária Belo Horizonte. Prédios históricos, como o neoclássico Palácio da Liberdade, sede do Governo do Estado, 
e as imponentes secretarias de estilo eclético dividem o espaço com o moderno edifício Niemeyer e com o prédio pós-
moderno que abriga o Museu de Mineralogia, apelidado de "Rainha da Sucata". O traçado e os jardins, inspirados no 
Palácio de Versalhes. Almoço em restaurante a se definir. Mercado Central inaugurado em 1929 em uma área 
privilegiada na região central da cidade, com quase 400 lojas que oferecem desde frutas e legumes, passando por flores 
e ervas medicinais, a pequenos animais e artesanato, além de produtos religiosos. Os botequins do Mercado são uma 
tradição. Museu de Minas e Metais e Memorial da Vale. Apresentação no Aeroporto de Confins (distante 38 min - 
39,7 km via MG-010) as 16h para embarque no voo TAM 3844 conexão com o voo TAM 3062 em Brasília, com 
decolagem as 17h37 e chegada à Fortaleza as 23h. 
 

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 

Importante! 

Tanto a ordem da programação diárias quanto a disponibilidade dos passeios estão sujeitas a alterações sem aviso 

prévio, em função de variações climáticas ou operacionais. 

A cidades Históricas são de relevo acidentado e acesso restrito em determinados locais em ônibus grande. 
Estamos realizando em micro-ônibus com capacidade para 30 pessoas. 
 

 

 

 

http://www.pousadacoracaoinconfidente.com.br/


 

 

O QUE INCLUI: 

 Passagem aérea TAM, classe econômica com taxas de embarque; 

 Traslado de chegada e saída; 

 7 diárias de Hotel com café da manhã; 

 Tour em todas as cidades históricas com deslocamentos para os principais pontos turísticos; 

 Guia Local acompanhante; 

 Guia Embratur em todas as cidades visitadas. 

O QUE NÃO INCLUI:  

Alimentação de qualquer natureza, bebidas, Ingressos de visita a monumentos, trem Maria Fumaça, concerto de órgão, 

mina de ouro, e todos os extras não relacionados como incluso.   

CIDADES POR ONDE PASSA:  
Belo Horizonte,  
Sabará, Diamantina, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, Tiradentes, S João Del Rei  
 

TIPO DE TURISMO:  Histórico / Cultural  

Voos: TAM 

TAM 3883/08Ago FORTALEZA/BRASÍLIA  0241 0641                       

TAM 4709/08Ago BRASÍLIA/CONFINS    0736 0840                     

TAM 3844/15Ago CONFINS/BRASÍLIA    1737 1905                     

TAM 3062/15Ago BRASÍLIA/FORALEZA   2016 2300   
 

HOTÉIS UTILIZADOS: 
 

Belo Horizonte - 08 a 09 Ago – Hotel Nacional BH   – http://nacionalinn.com.br/nacional-inn-belo-horizonte  
Diamantina - 09 a 10 Ago – Diamante Palace  – www.diamantepalace.com.br  

Ouro Preto - 10 a 12 Ago – Solar Rosário Hotel  – http://www.hotelsolardorosario.com/site/   

Tiradentes - 12 a 14 Ago – Pousada Coração Inconfidente – http://pousadacoracaoinconfidente.com.br/  

Belo Horizonte - 14 a 15 Ago – Hotel Nacional BH   – http://nacionalinn.com.br/nacional-inn-belo-horizonte  
 

TEMPERATURA MÉDIA EM AGOSTO EM BELO HORIZONTE: 
 

 Variando entre 14 e 27ºC 
 

TIPO DE TRANSPORTE OFERECIDOS:  

Micro-Ônibus – 30 Lugares 

O QUE LEVAR:  

Roupa apropriada para estação, tênis e câmera. Dê preferência ao uso de roupas leves e confortáveis. 

Tênis ou sapatos baixos com solado de borracha são os aconselhados, devido ao calçamento de pedra de 
nossas ruas. Portanto, é desaconselhável o uso de salto alto. 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Válidas para um mínimo de 20 passageiros 

PREÇO POR PESSOA: Total em R$ Entrada 25% 
Saldo em 8X 

S/juros Cartão 
8 Parcelas de: 

Em Apto Individual R$ 4.020,00 R$ 1.005,00 R$ 3.015,00 R$ 376,88 

Em Apto Duplo R$ 2.820,00 R$    705,00 R$ 2.115,00 R$ 264,38 

Em Apto Triplo R$ 2.450,00 R$    612,50 R$ 1.837,50 R$ 229,69 
 

Desconto de R$ 400,00 no preço total do pacote para os que optarem por voarem com milhas, no entanto não nos 

responsabilizaremos por traslados se os voos utilizados não forem os mesmos que utilizarmos.   

À vista ou parcelado nos cartões Amex, Visa e Master  
 
 
 

http://nacionalinn.com.br/nacional-inn-belo-horizonte
http://www.diamantepalace.com.br/
http://www.hotelsolardorosario.com/site/
http://pousadacoracaoinconfidente.com.br/
http://nacionalinn.com.br/nacional-inn-belo-horizonte


 

 

RESUMO DAS CIDADES VISITADAS 
 

Sabará 
Resumo de Sabará 
 

Incluída no Circuito do Ouro a cidade de Sabará está localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. 
Possui um patrimônio histórico de grande importância na formação cultural de Minas Gerais, encontrados 
na arquitetura colonial dos casarões, igrejas e nas valiosas obras do mestre Aleijadinho. 
A mineração era tão intensa na cidade que a Coroa Portuguesa instalou a Casa da Intendência, para 
cobrança do "quinto", onde fica o atual museu do ouro. No museu encontram-se objetos e documentos que 
contam a história do ciclo do ouro, como instrumentos utilizados para a extração e fundição da riqueza da 
época. Dentre os principais pontos turísticos de Sabará estão a pequena e encantadora capela de Nossa 
Senhora do Ó´ e o teatrinho municipal, além da belíssima igreja de Nossa Senhora do Carmo. A cidade 
realiza importantes eventos anuais como o Festival da Jabuticaba, a Festa da Cachaça, o Festival de Ora-
pro-nobis, o Festival de Teatro de Palco e Rua e a Festa Junina. 
 

Diamantina 
Resumo de Diamantina  

Diamantina é uma das cidades históricas mais conhecidas e visitadas do país. Terra de Chica da Silva e do 
presidente Juscelino Kubitscheck, Diamantina possui um dos mais expressivos acervos históricos do país. 
Detentora de um belíssimo conjunto arquitetônico, cultural e natural rico e preservado. Igrejas que retratam 
fielmente a riqueza da arte barroca, a cidade em 1938 foi tombada pelo (Iphan) Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional e em 1990 pela Unesco como Patrimônio Histórico e cultural da Humanidade. 
Integra o circuito Estrada Real, um dos roteiros culturais e turísticos mais ricos do Brasil. As jazidas de 
diamante do Brasil foram descobertas no século XVIII por Bernardo da Fonseca Lobo, em Minas Gerais. A 
cidade onde a primeira pedra foi encontrada chamava-se Arraial do Tijuco e, diante da descoberta, passou 
a ser chamada de Diamantina. Concentração de vasto patrimônio histórico-cultural, Diamantina é o ponto 
inicial para explorar o Circuito do Diamante, pois ainda reúne belezas arquitetônicas e passeios ecológicos. 
Rodeado por montanhas, o Circuito do Diamante é presenteado pela Serra do Espinhaço e pela Bacia 
Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, proporcionando visuais incríveis aos viajantes.   
 

 
O centro histórico com ruas íngremes e calçamentos em pedra serve de cenário para um dos carnavais 
mais animados do Estado, que mantém a cidade acordada todos os dias com muita festa e diversão. 
Diamantina é conhecida ainda por suas serestas e a Vesperata, um evento em que os músicos se 
apresentam à noite, ao ar livre, das janelas e sacadas de velhos casarões, enquanto o público acompanha 
das ruas às canções populares e clássicas. Sem esquecer do mercado municipal, antigo rancho dos 
tropeiros que se tornou um ponto turístico na cidade e onde acontece durante todo o ano a Feira de 
Produtores Rurais e Artesanato. Por toda essa riqueza Diamantina é hoje cartão postal de Minas Gerais e 
uma das mais importantes cidades históricas brasileira. 
 
 

Mariana 
Resumo de Mariana  

Mariana pode ser chamada de "berço de Minas Gerais", afinal foi a primeira vila, primeira capital e primeira 
cidade do estado. Sua importância para a história é percebida pela arquitetura colonial dos casarões, igrejas, 
praças e ruas do município. Fundada em 1711, Mariana é hoje uma das mais importantes cidades do Circuito 
do Ouro, tendo como grande atrativo turístico na região a Mina da Passagem, Mina de Ouro aberta à 
visitação pública. 
A cidade mantém viva tradições religiosas como procissões, novenas, Semana Santa, Festa do Divino e 
Corpus Christi, além de manifestações culturais típicas como o Boi-da-manta, Congado, Malhação de Judas, 
Pastorinhas e Folia de Reis. Na catedral da Sé e na Igreja de São Francisco de Assis encontram-se 
primorosos trabalhos da arte barroca, e destaca-se também uma visita à Rua Direita, considerada a mais 
bela de Minas Gerais. 

Congonhas 
Resumo de Congonhas  
 

http://www.itrip.com.br/estado/MG
http://www.itrip.com.br/cidade/diamantina-mg


 

 

Chamada de "cidade dos profetas", pela magnífica obra do mestre Aleijadinho, a série dos doze profetas 
esculpidas em pedra sabão na entrada da igreja do Senhor Bom Jesus. A perfeição das esculturas atrai 
turistas do mundo todo, que conhecem ainda as seis capelas que compõem o Jardim de Passos em frente 
à Basílica, representando a Via Sacra com belíssimas imagens em cedro feitas também por este grande 
artista barroco. Por toda a riqueza e grandiosidade esse conjunto foi tombado pela UNESCO como 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 
 

Outro atrativo de Congonhas é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga da cidade, que foi 
construída por escravos antes dos mineradores chegarem à região. Além das igrejas vale a pena conhecer 
o Museu da Imagem e Memória e o Parque da Cachoeira, de onde é possível admirar a natureza e 
contemplar a paz e harmonia do lugar. 
 

Ouro Preto 
Resumo de Ouro Preto  
Ouro Preto fascina quem a conhece pela riqueza e grandiosidade do maior conjunto de arquitetura barroca 
do Brasil. Principal referência de cidade histórica, a antiga Vila Rica foi construída por escravos e artistas 
como Aleijadinho, no auge do ciclo do ouro, possuindo um valioso acervo cultural em suas igrejas e museus. 
Quem visita os pontos turísticos de Ouro Preto ganha uma verdadeira aula de história, da época da 
escravidão passando pelo movimento da Inconfidência Mineira. Por tudo isso recebeu o título de Patrimônio 
da Humanidade, sendo, inclusive, a primeira cidade brasileira a receber essa condecoração.  
Considerada o centro de convergência da Estrada Real, um dos maiores complexos turísticos do Brasil, 
Ouro Preto é parada obrigatória para quem se aventura a refazer esse caminho. A cidade ainda atrai 
estudantes de todo o país para sua renomada Universidade Federal (UFOP), que agitam a bucólica cidade 
com as tradicionais repúblicas, principalmente durante o carnaval. 
 

Tiradentes 
Resumo de Tiradentes 
 

Uma das cidades mais importantes do estado, Tiradentes consegue reunir todos os elementos que 
representam Minas Gerais, através da história, cultura, arte e culinária. Encontra-se em Tiradentes um dos 
mais belos acervos barrocos do país e as lembranças da época da Inconfidência Mineira, riquezas que a 
tornaram um Patrimônio Histórico Nacional. Além de uma caminhada pela deslumbrante Serra de São José, 
um passeio imperdível para o visitante é o de Maria Fumaça - um trem secular que liga Tiradentes a São 
João Del Rei. As pousadas coloniais e restaurantes diversificados garantem todo o charme à cidade, 
escolhida para a realização de eventos como a Mostra de Cinema e o Festival de Gastronomia e Cultura. 
 

São João Del Rei 
Resumo de São João Del Rei  
São João Del Rei é uma das mais importantes cidades históricas de Minas Gerais, dona de um valioso 

patrimônio cultural artístico do período colonial brasileiro. Com igrejas imponentes como Nossa Senhora do 

Pilar e de São Francisco de Assis e belos casarios coloniais, este destino retrata a época do ciclo do ouro e 

da Inconfidência mineira, movimento revolucionário que lutava pela liberdade do país. 

A cidade conserva suas tradições seculares através da música, seja pela linguagem dos sinos entre as 

igrejas ou pelas orquestras setecentistas Ribeiro Bastos ou a Lira Sanjoanense. É possível perceber o 

desenvolvimento de São João Del Rei através da infraestrutura e construções modernas, mas o núcleo 

histórico permanece preservado e é motivo de orgulho para o povo mineiro. Terra natal de grandes nomes 

como Joaquim José da Silva Xavier- Tiradentes, e o ex-presidente Tancredo Neves, a cidade é cenário de 

grandes eventos como o carnaval e o festival de inverno.  


