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CAPITÓLIO é um dos destinos mais procurados do momento. a justificativa é simples: é uma das cidades banhadas pelo lago de furnas, um
dos maiores lagos artificiais do mundo, com 1.440 Km2. Para se ter uma ideia, isso é quatro vezes maior que a Baía de Guanabara, no Rio de
Janeiro. a região é repleta de cachoeiras belíssimas e entre as diversas cidades banhadas por essa água, Capitólio é a mais popular. A
cidade localiza no sudeste de Minas Gerais, fica a cerca de 280 quilômetros da capital Belo Horizonte. Além das cachoeiras e mirantes, o
passeio mais procurado é o do lago de Furnas, o “mar de Minas”, com seus cânions de mais de 20 metros de altura que nos leva para um
lugar que perece misterioso e mágico.  
 
PROGRAMA ROTEIRO: 
Dia 27/11 (SEX) – BELO HORIZONTE / CAPITÓLIO
Saída às 19h00minh do Terminal Turístico J. K. em Belo Horizonte, viagem em ônibus ou micro-ônibus de turismo, com ar condicionado, TV,
DVD e Guia de Turismo acompanhante, com destino a CAPITÓLIO / MG. Chegada e hospedagem na Pousada Serra Verde as 23:30 h.

Dia 28/11 (SAB) – CAPITÓLIO
Após o café da manhã, saída para um belíssimo passeio de lancha, pelo Lago de Furnas, o “MAR DE MINAS”, com seus cânions de mais de
20 metros de altura. Retorno ao hotel. Almoço. A tarde faremos uma visita ao mirante da hidrelétrica de Furnas, o mirante dos Canyons do
lago de Furnas e as piscinas naturais. Jantar e noite livre. 

Dia 29/11 (DOM) – CAPITÓLIO / BELO HORIZONTE 
Manhã livre para aproveitarmos as belezas naturais que a Pousada nos oferece. Almoço. Às 13h00minh liberação dos apartamentos,
malas no ônibus, visita ao centro de Capitólio e a cachaçaria e em seguida viagem de retorno a Belo Horizonte, com desembarque no
Terminal Turístico J.K. Previsto para as 20h00min.

Fim dos nossos serviços. 

PACOTE INCLUI:
Viagem em ônibus ou micro-ônibus de turismo, 1,5 diárias no POUSADA SERRA VERDE com cafés da manhã, 03 refeições, Passeio no Lago
de Furnas de lancha, serviço de bordo e acompanhamento de Guia de Turismo.
 
PREÇO POR PESSOA: 
Em suíte a vista: R$ 784,00 ou em 08 parcelas mensais de R$ 98,00. Em apart. com banheiro compartilhado a vista: R$ 760,00 ou em 08
parcelas mensais de R$ 95,00. Crianças de 05 a 10 anos R$ 552,00 em 08 parcelas mensais de R$ 69,00. 

Forma de pagamento: 06 vezes no cheque; 06 vezes no boleto com acréscimo de R$ 5,00 por boleto e em até 06 vezes no cartão com
acréscimo de 5%. 

Este programa de viagem obedece às normas do Ministério do Turismo, através da deliberação normativa nº 161 de 09/08/1985, que se
encontra à disposição dos passageiros em nossa Agência. 

NOSSOS AGRADECIMENTOS E ESPERAMOS ENCONTRÁ-LOS EM BREVE EM MAIS UM DE NOSSOS ROTEIROS.


