
 

 

CAPITÓLIO / SÃO ROQUE (MG) – FERIADO DE CORPUS CHRISTI 

1º DIA – 15/06/2022 - CIDADE DE ORIGEM/ CAPITÓLIO:  

Embarque na parte da tarde e viagem com destino a Capitólio. Noite em Trânsito. 

 

2º DIA – 16/06/2022 - CAPITÓLIO 

Parada para café da manhã na estrada e viagem até Capitólio chegada prevista para meio dia. Faremos uma parada para 

almoço em local já agendado após seguiremos para um passeio de lancha nos Lagos de Furnas, conhecido pelo mineiros 

como “mar doce de Minas”. Lago oriundo do rio Grande com águas desviadas para a construção da usina. Aqui vamos 

contemplar uma paisagem deslumbrante pelos cânions com parada para banho. Final do dia retorno ida ao hotel, livre ou 

a combinar. Jantar incluído no hotel. 1º pernoite.  

 

3º DIA -  17/06/2022 - CAPITÓLIO/ SÃO ROQUE DE MINAS 

Após café da manhã em horário combinado com o guia, iremos conhecer a Serra da Canastra, cerrado mineiro, onde fica a 

nascente do Rio São Francisco, em seguida ao passeio, parada para almoço. Em horário combinado seguiremos nossos 

passeios pelo Parque Nacional da Serra da Canastra. No parque além de sua estupenda paisagem faremos parada na 

Cachoeira Casca D’anta com mais de 200mt de altitude, aproveitaremos o dia para banho em seus lindos lagos naturais. Já 

na ida para a pousada, faremos uma visita a uma propriedade produtora de queijos mineiros deliciosos. Final do dia retorno 

ida ao hotel, livre ou a combinar. Jantar incluído no hotel. 2º pernoite. 

 

4º DIA – 18/06/2022 - CAPITÓLIO:  

Após café da manhã, em horário combinado e em veículos apropriados iniciaremos o passeio pelo Lago de Furnas, no 

decorrer do percurso encontraremos cascatas maravilhosas, ao final do passeio parada para almoço em Paraíso Perdido. 

Localizado num vale cortado pelo ribeirão Quebra Anzol, com "canyons", 18 piscinas naturais e 8 quedas de águas límpidas e cristalinas, 

onde aproveitaremos a tarde no local. Final do dia retorno ao hotel, livre ou a combinar. Jantar incluído no hotel. 3º 

pernoite. 

 

5º DIA – 19/06/2022 - CAPITÓLIO/ CIDADE DE ORIGEM:  

Pela manhã livre para descansar, após almoço, viagem de retorno as cidades de origem. Noite em trânsito. Chegada 

20/06/2022. 

 

INCLUÍDO NO PACOTE 
• Viagem em ônibus leito total; 

• 3 pernoites em hotel em Capitólio com café e jantar; 

• Passeio de lancha no Lago de Furnas; 

• Passeio em veículo 4x4 Serra da Canastra;  

• Passeio em veículo 4x4 no Mar de Minas; 

• Ingresso Paraiso Perdido com almoço; 

• Almoço na Serra da Canastra;  

• Entrada no Parque Nacional da Serra da Canastra;  

• Seguro Saúde Viagem 

 

VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/TRIPLO - R$ 2.990,00 por pessoa. 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL - R$ 3.690,00. 
Crianças de 1 a 3 anos não pagam, desde que acompanhadas de 2 adultos. 
Crianças de 4 a 12 anos, desde que acompanhadas de 2 adultos, R$ 2.390,00 por pessoa. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
À vista 5% de desconto 
Prazo: até 10x com cheque (mediante consulta) ou cartão. 

 


