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VAMOS SAIR DE CASA! MAS VAMOS PRA PERTO! 
Estamos todos ansiosos por “sair de casa”, precisamos readquirir a maravilhosa sensação de 

conhecer, ou rever lindos lugares, novas pessoas, fazer novas amizades, viver novas experiências... 
Pensando nisso criamos alguns roteiros de grande beleza e interesse turístico que nos levam a 
belíssimos lugares. Desta vez escolhemos um roteiro com muitas belezas naturais, história e 

tradições do brasil. Parques Nacionais, Cidades Históricas, passeio de Maria Fumaça, Fazendas 
Centenárias, Os caminhos da Estrada Real, os melhores Cafés Especiais do mundo. Produção 

artesanal de azeites, queijos, muito artesanato e compras! 
 

 Saídas 2020: 
Setembro:     05 e 20 
Outubro:       10 e 26 
Novembro:   15 e 29 
Dezembro:    02 

  

 Duração: 08 dias  

  
 

Caxambu, São Lourenço, Maria da Fé e 
Carmo de Minas 

 
01º DIA | CIDADES DE ORIGEM - EMBARQUE COM 
DESTINO A CAXAMBU 
Pela manhã, saída em transporte privativo ou com 
seu próprio carro com destino a Caxambu. 
Hospedagem no Balneário Hotel Gloria Resort & 
Convention. Jantar de boas vindas. 

 
02º DIA | CAXAMBU 
Café da manhã no hotel e dia dedicado a 
conhecermos ou revermos as belezas dessa linda 
cidade. Começaremos nosso dia com visita ao 

Parque das Águas, com 12 fontes de diferentes 
águas minerais gasosas e medicinais. Com mais de 
200.000 metros quadrados de área, o Parque abriga 
também um suntuoso Balneário de Hidroterapia e 
um teleférico que nos levará ao topo do Morro 
Caxambu, de onde poderemos contemplar uma 
magnifica vista panorâmica da cidade. Jantar no 
hotel, incluído, e hospedagem. 
 
03º DIA | CAXAMBU – VISITA A UMA FAZENDA 
CENTENÁRIA E A CIDADE BAEPENDI 
Após o café da manhã no hotel sairemos para visita 
a vizinha cidade de Baependi, onde se encontram os 
restos mortais da Beata Nhá Chica, na Igreja da 
Imaculada Conceição, construída por ela. A seguir 
visitaremos uma das mais famosas Fazendas 
Centenárias da região onde degustaremos um 
fantástico Café Colonial, típico daquela região. 
Hospedagem em Caxambu.                                   

 
04º DIA | CAXAMBU - SÃO LOURENÇO 
Café da manhã no hotel. O percurso que une estas 
duas Estancias Hidrominerais equivale 
aproximadamente a um trecho do “Caminho Velho 
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da Estrada Real”, construída pela Coroa Portuguesa 
a partir do século XVII, destinada a levar as riquezas 
das Minas Gerais até os portos fluminenses e de lá 
para a Europa. O trecho nos oferece ainda belas 
vistas panorâmicas de Mata Atlântica, com 
destaque para o Parque Nacional do Itatiaia. 
Hospedagem em São Lourenço. 

 
05º DIA | SÃO LOURENÇO  
Café da manhã no hotel e saída para visita a esta 
bela Cidade Mineira, considerada a maior estancia 
hidromineral do Brasil. Seu principal atrativo é o 
Parque das Águas com 6 fontes de agua mineral de 
diferentes propriedades medicinais e curativas e 
cuja exploração remonta a 1890. 
Entre muitos atrativos destacamos a Maria fumaça 
Trem das Águas, Memorial Tancredo Neves, na Casa 
da Cultura, Fundação Cimas, com obras de Salvador 
Dali, Templo Eubiose, Ermida do Senhor Bom Jesus 
do Monte. A cidade possui ainda um ótimo 
comercio com variados artesanato e produtos da 
região. Hospedagem. 

 

 
06º DIA | SÃO LOURENÇO - MARIA DA FÉ 
Café da manhã no hotel e saída para a cidade de 
Maria da Fé, berço das primeiras produções de 
azeite no Brasil, atualmente premiado 
internacionalmente. Almoço incluído na fazenda... 
Hospedagem em São Lourenço. 
 
07º DIA | SÃO LOURENÇO – PASSEIO DE MARIA 
FUMAÇA – OS MELHORES CAFÉS DO MUNDO, DO 
PÉ A XICARA – COM DEGUSTAÇÃO 
Café da manhã no hotel e dia dedicado a duas 
incríveis experiências. Saída para a cidadezinha de 
Carmo de Minas para visita a centenária Fazenda 
Sertão onde se produz o melhor café do mundo. 
Com visita guiada, veja como a café especial sai da 
fazenda e chega as cápsulas e as de todo o mundo. 
Teremos ainda degustação de cafés com Quitutes 
Mineiros. A tarde é hora de relembrar seus tempos 
de infância através de um lindo passeio em Maria 
Fumaça, entre São Lourenço e Soledade de Minas. 
Hospedagem em São Lourenço 

 
08º DIA | SÃO LOURENÇO - CIDADES DE ORIGEM 
Café da manhã no hotel e hora de dizer adeus a 
tantas belezas e inesquecíveis experiências! 
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O PROGRAMA INCLUI:  

 Transporte em veículos de luxo; 

 03 noites em Caxambu com café da manhã; 

 04 noites em São Lourenço com café da manhã 

 Todos os traslados; 

 Todas as visitas mencionadas no pacote; 

 Acompanhamento de guia profissional durante 
a viagem; 

 Seguro de viagem; 

 Kit de viagem Transmundi. 
 
VALORES DO PACOTE: 

Em acomodação tripla R$ 3.450,00 

Em acomodação dupla R$ 3.696,00 

Em acomodação individual R$ 4.996,00 

Importante 

• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de 
acomodação escolhida.  
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à 
confirmação de reserva.  
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até 
12h00.  
• Eventuais taxas municipais e de Turismo 
deverão ser pagas localmente pelos passageiros 
nos hotéis.   

 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
Pagamento em 10 vezes sem juros, sendo uma 
entrada de 30% à vista e o saldo em até 09 parcelas 
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou 
em cheques, com quitação até 10 dias antes do 
embarque). 
 
Entrada de R$ 996,00 e saldo em 09 parcelas de R$ 
300,00 
(com base em acomodação dupla). 
 
*Para os suplementos, pagamento com 30% de 
entrada, à vista, e o saldo em até 09 parcelas iguais, 
sem juros. 
 
NECESSÁRIO: 

 Carteira de identidade válida ou passaporte para 
estrangeiros não residentes. 

 Contrato da Transmundi preenchido e assinado. 
 
 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

Caxambu – Hotel Gloria Resort  
São Lourenço – Hotel Grandville / Hotel Metropole 

 

 
 

 
DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM! 

 

http://www.hotelgloriacaxambu.com.br/
https://www.grandvillehotelsl.com.br/
https://www.hotelmetropolemg.com.br/

