
 
 
                          MINAS HISTÓRICA......GRUTAS E CAVERNAS 
 
Período: de 14 a 26/09/2021                                                               SETEMBRO 2021  
 
1º Dia- 14/09- 3º Feira- Caxias do Sul:  Apresentação dos senhores passageiros as 04:00   em frente à 
RODOVIÁRIA para embarque em ônibus especial leito 02 e 01. Início da nossa viagem via  Vacaria com destino 
á: 
São Paulo:  Chegada à noite diretamente ao hotel para hospedagem em aptos duplos e triplos com 
banho privativo, café da manhã. 
2º Dia- 15/09- 4º Feira São Paulo/ Poços de Caldas - Após café da manhã embarque com destino a 
Poços de Caldas. Almoço no caminho (Não incluído) Chegada em Poços de Caldas    diretamente ao 
hotel para hospedagem em aptos duplos e triplos, jantar incluído. Poços de Caldas- considerada uma das 
mais belas Estâncias Hidrominerais da América do Sul. À tarde faremos um city tour conhecendo seus 
principais pontos turísticos. Noite livre. 
3º Dia- 16/09- 5º Feira-Poços de Caldas/ São Lourenço –Manhã livre. Após almoço incluído saída 
com destino á São Lourenço, chegada no final da tarde para hospedagem idem condições anteriores. 
Jantar incluído. Restante do dia livre.   
4º Dia- 17/09 -6º Feira- São Lourenço- Manhã livre para banhos onde os senhores poderão desfrutar  
da infra estrutura do hotel. Á tarde City tour para conhecermos um pouco desta bela cidade mineira. Almoço 
jantar incluídos. 
5º Dia- 18/09-Sábado-São Lourenço/ Caxambú/ São Lourenço- Passeio á Caxambu visitando seus 
principais pontos turísticos. Almoço e jantar incluído. 
6º Dia- 19/09-Domingo-São Lourenço/ São João Del Rei -Café da manhã (Cedo) saída em viagem até 
São João Del Rei. Cidade conhecida pelas suas igrejas, pontes e prédios públicos de requintado estilo 
colonial que estão entre os mais belos de Minas. Após visita á Tiradentes conhecendo seus principais 
pontos turísticos.  Hospedagem. Noite livre. Pernoite em São João Del Rei 
7º Dia 20/09- 2º Feira- São João Del  Rei/ Congonhas/ Belo Horizonte-  Após café (cedo) saída para 
Congonhas onde faremos um passeio   conhecendo as obras do aleijadinho. Prosseguimos viagem até a 
capital mineira Belo Horizonte. Chegada à tarde diretamente ao hotel para hospedagem idem condições 
anteriores. City tour conhecendo seus principais pontos turísticos.  Pernoite, café da manhã. 
8º Dia-21/09- 3º Feira- Belo Horizonte/Gruta de  Maquiné/ Gruta Rei do Mato/ Belo Horizonte – 
Após café da manhã, saída para visita a Gruta de Maquiné , o palácio que a natureza levou milhões de 
anos para construir e Gruta Rei do Mato.  Retorno a Belo Horizonte. Noite livre.  
9º Dia-22/09-4º Feira- Belo Horizonte/Mariana/ Ouro Preto/ Belo Horizonte:  Após café da manhã, 
saída para passeio de dia inteiro ao Patrimônio da Humanidade, OURO PRETO, com seu acervo de Arte 
Barroca. Cidade monumento do maior conjunto homogêneo de arquitetura barroca do Brasil. Regresso a 
Belo Horizonte. Noite livre. 
10º Dia-23/09-5º Feira-Belo Horizonte/São Paulo-Após café da manhã embarque com destino a São 
Paulo. Pernoite. 
11º Dia- 24/09-  6º Feira- São Paulo/Registro Tempo livre para compras até as 14 horas. Após embarque 
com destino a Registro. Chegada à noite diretamente ao hotel. Noite livre. 
12º Dia-25/09- Sábado- Registro/Caverna do Diabo/Caxias- Após café da manhã saída para visita a 
Caverna do Diabo onde o visitante entra num mundo fantástico, cheio de maravilhas.  Ao percorrer a parte da 
caverna adaptada para o turismo, passa por bichos estranhos esculpidos de pedra, como rinoceronte e o elefante, o 
altar, o bolo da noiva, e a fonte batismal.  Nesse mundo subterrâneo único, o visitante observa formações exóticas 
de cores variadas.  Essas formações incluem os perpétuos estalactites, pendurados não somente do teto, mas 
também em outras formações.  Outras formações incluem as estalagmites, sendo o mais alto nessa caverna sobe 
18 metros. Os minúsculos heligtites que crescem loucamente, aparentemente superando as leis da gravidade, e as 
cortinas transluzentes que brilham em tons de laranja quando iluminados por traz pela luz de uma lanterna. 
(Entrada Opcional) Após visita embarque para regresso a Caxias do Sul.   
13º Dia-26/09 - Domingo-Caxias do Sul- Chegada pela madrugada e... Até a próxima  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nossos Preços Incluem: 
Viagem em ônibus de turismo, serviço de bordo, guias locais em todos os passeios.  
11 pernoites com café da manhã.  
SENDO: 02 pernoites em São Paulo com café da manhã: 01 na ida outro no retorno.  
01 pernoite em Poços de Caldas com jantar, café da manhã e almoço + City Tour.  
03 pernoites em São Lourenço com café da manhã, almoço e jantar + City tour. 
Passeio a Caxambu.  
01 pernoite com café da manhã em São Joao Del Rey. 
Passeios em São João Del Rey e Tiradentes. 
07 refeições incluídas entre almoços e jantares.  
Passeio em Congonhas.  
03 pernoites em Belo Horizonte com café da manhã + City tour.  
Passeio a Gruta de Maquiné e Rei do Mato.  
Passeio de dia inteiro a Ouro Preto e Mariana.  
01 Manhã de compras em São Paulo.  
01 pernoite em Registro com café da manhã.  
Passeio a Caverna do Diabo.  
 
  Nossos Preços não Incluem: 

• Gastos de natureza pessoal tais como: bebidas, refeições não mencionadas, taxas de 
visitação e turismo, passeios opcionais e tudo que não estiver mencionado como 
incluídos neste programa.  

 
PREÇO POR PESSOA: 
Aptos Duplos: R$ 3.768,00       Triplo: R$ 3.558,00  
Sinal de reserva de poltrona valor de R$ 400,00 por pessoa. 
Consulte outras formas de pagamento 
 
Observações: 
Valores calculados   em 21/08/2020 e existindo alteração na   política econômica do    País, a agência 
Mágica Turismo reserva-se no Direito de modificar    suas tarifas   s/ aviso prévio   (respeitando os 
Negócios  anteriormente  confirmado    e pagos). Para viagens nacionais é obrigatório documento 
original e com foto. (carteira de identidade).com menos de 10 anos da data de emissão) Inclusive Carteira 
de identidade das Crianças.  No caso de crianças também deverão levar certidão de nascimento original 
para comprovar filiação.  Mais autorização juizado menores, no caso de viajar desacompanhado de um 
dos pais.  Na falta destes   documentos   e se houver    qualquer   tipo de problemas nos embarques e 
durante toda a viagem será de responsabilidade do passageiro ou responsável. 
Ficando isenta a Magica Turismo de qualquer responsabilidade e reembolso dos valores totais do 
pacote. 
	 
 
 
 


