
 

 
 
Roteiro de Viagem 
ROTA DO CAFÉ – MG - SÃO LOURENÇO / CAXAMBU / BAEPENDI  
 
1º Dia – 15/06/22 – CIDADE DE ORIGEM / SÃO LOURENÇO-MG 
Embarque 08hs Caxias do Sul / 12hs Passo Fundo / 13:30hs Erechim com destino a São Lourenço. Demais 
cidades verificar horários com seu agente de viagens.  
  
2º Dia – 16/06/22 – SÃO LOURENÇO-MG 
Chegada pela manhã para café. City tour PANORAMICO pela cidade de São Lourenço passando pela praça da 
estação Maria Fumaça onde fica o Trem das Águas, fábrica de doces e queijos, teleférico, fábrica de malhas e 
artesanatos, Igreja Matriz, Mercado Municipal. Almoço. Logo após, acomodação no hotel. À tarde, visita ao 
principal cartão-postal de São Lourenço, o Parque das Águas. A propriedade tem várias atrações espalhadas 
por uma área verde de 400 mil metros quadrados, com várias fontes de aguas minerais, utilizadas para banhos, 
massagens e terapias. Ao término do passeio, retorno ao hotel. Noite livre. 
  
3º Dia – 17/06/22 – SÃO LOURENÇO / CAXAMBU / BAEPENDI 
Às 10hs, embarque no TREM DAS AGUAS. Passeio de aprox. 2 horas, até Soledade de Minas, é feito em um 
trem puxado por uma locomotiva americana da década de 20 movida a vapor. Além da paisagem, as animadas 
apresentações de violeiros entretêm os passageiros. Almoço. Em seguida, viagem a Caxambu. Tour 
conhecendo o Parque das Águas e comercio local. Visita a Igreja Nhá Chica em Baependi, onde centenas de 
pessoas fazem a peregrinação para agradecer as graças alcançadas. 
 
4º Dia – 18/06/22 – SÃO LOURENÇO 
Pela manhã, faremos o famoso passeio pela Rota do Café, na fazenda Em Cantos do Café. Primeiramente 
adentramos a fazenda para conhecer a plantação até o mirante, onde teremos uma vista deslumbrante das 
serras. Em seguida, nos deslocaremos até um ponto de apoio para apresentação e degustação de café especial. 
Retorno ao hotel. 
 
5º Dia – 19/06/22 – SÃO LOURENÇO-MG / CIDADE DE ORIGEM 
Após café da manhã, viagem de retorno. Chegada na madrugada do dia 20/06. 
  
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em ônibus Leito Total; 
- 03 noites em hotel com café da manhã (Hotel Carmen Palace); 
- Tours conforme o roteiro 
- Ingressos inclusos: Parque das Aguas (São Lourenço); Rota do Café; Trem das Aguas; 
  
 
VALOR DO PACOTE: 
APTO INDIVIDUAL STD: R$ 2.480,00 por pessoa; 
APTO DUPLO/TRIPLO STD: R$ 1.990,00 por pessoa; 
As poltronas 1, 2 e 3 terão acréscimo de R$ 100,00 (cem reais).  
 
FORMAS DE PAGAMENTO 

A vista: 5% de desconto. 
Prazo: até 10x com cheque (mediante consulta) ou cartão. 



 

 


