CAPITÓLIO -MG
QUEM DISSE QUE EM
MINAS GERAIS NÃO TEM MAR?
Capitólio é uma cidade do sudeste de
Minas, onde é banhada pelo maravilhoso
Lago de Furnas, um espelho d’água da
região. Que também é rodeado por
trilhas que nos levam para lindas
cachoeiras.
Além disso, Capitólio nos prestigia
encantadores mirantes e cânions.
Já pensou em aproveitar tudo isso? Agora
você pode, a Radar te leva para
conhecer!

TRILHA DO SOL
É uma trilha que nos leva a cachoeiras e
piscinas naturais, as do Grito e do Poço
Dourado são perfeitas para banhos, além
do Escorregador de Pedra. O espaço
oferece ainda piscina d’água.

Sem dúvida, é uma parada obrigatória para
quem vai conhecer os famosos Cânions
Brasileiros ou está apenas passando por ali.
Capitólio nos presenteia com esse
encantador Cânion, deixando qualquer
pessoa apaixonada tirando uma foto para
lembrar a vida inteira.

Verdadeiro patrimônio da natureza de
exuberante beleza cênica, localizado em
um vale cortado pelo ribeirão Quebra
Anzol, com cânions, 18 piscinas naturais
e 8 quedas de águas límpidas e
cristalinas, que correm sobre pedras de
quartzito predominantemente branco,
numa região de cerrado próxima e com
as mesmas características da Serra da
Canastra.

HOSPEDAGEM

Quinta-Feira 24/01/2019

Hotel Class Passos

•

Das 21h00 às 21h30

Localização: Av. Comendador
Francisco Avelino Maia, 3661
(Av. da Moda) - Canjeranus Passos/MG - CEP 37900-0001

24.01.2019 a 27.01.2019
Transporte
Hospedagem (2 diárias)
2 cafés da manhã
Kit lanche na ida

PARAISO PERDIDO

EMBARQUE
Prepara Mala Agência de
viagens:

O PACOTE

MIRANTE DOS CÂNIONS

Seguro Viagem (durante o transporte)
Acompanhamento de Monitores
e guia local

Passeio a Trilha do Sol e ao
Paraíso Perdido
Passeio de lancha por R$ 70,00
(não incluso)

FORMAS DE PAGAMENTO
Duplo
Parcelado em até 10 x de R$ 79,00
Ou à vista com 5% de desconto R$ 750,00
Triplo
Parcelado em até 10 x de R$ 76,00
Ou à vista com 5% de desconto R$ 725,00

Rodoviária de S.B.C

O hotel oferece
•

Das 22h30 às 23h00
•

Metrô Tiete
•

Das 23h30 às 00h00

RETORNO
Domingo 27/01/2019

•
•
•
•
•

Quartos
duplos
e
triplos, com camas box
solteiro ou casal
TV LCD 26″
Ventilador de teto ou
ar condicionado
Armário
Telefone
Frigobar

BOLETO: Até 8x (sendo o último boleto pago
antes da data da viagem).
CARTÃO: Até 10x (a compra no cartão é
feita pelo nosso site:
www.preparamala.com.br.
Politica de Crianças
(Desconto para uma criança desde que
haja duas tarifas adultas pagantes).
Infantil de 0 a 5 anos Grátis
Criança de 6 a 9 anos paga 70%.

• Às 16h00
Previsão de chegada às 23h00
Obs: Com apenas um adulto pagante, a
criança paga integral independente da
idade.

ROTEIRO
*Sujeito a alterações
1º DIA

2º DIA

4º DIA

Café da Manhã: A partir das
07h00, com duração de 1 hora.

Café da Manhã: A partir das
07h00, com duração de 1 hora.

Café da Manhã: A partir das
07:00, com duração de 1 hora.

Horário de Saída: 08h00

Cachoeira da Filó: Trilha de 5
minutos até chegar na
cachoeira.

Obs: O Hotel não disponibilizara
a entrada para os quartos,
apenas para tomar café e um
local para trocar de roupa e
guardar
as
bagagens.
Recomendamos levar peças de
roupa de banho na bagagem
de mão.
Horário de Saída: 08:00
Passeio de Lancha: No lago de
Furnas, passando pelo vale dos
tucanos, cascatinha ecopark,
cânions, com duração de 2
horas.
Passeio de Lancha R$ 70,00
Mirante dos cânions: Trilha de 5
minutos até chegar no mirante
para fotos.
Cachoeira Diquadinha: Trilha de
10 minutos até chegar na
cachoeira, parada para nadar.
Cachoeira da Filó: Trilha de 5
minutos
até
chegar
na
cachoeira.
Mirante da Usina Hidrelétrica:
Para contemplação do pôr do
sol.

Trilha do Sol: Trilha leve porem
moderada
com
3
lindas
cachoeiras: Cachoeira do Limite,
Cachoeira do Grito (parada onde
pode nadar e tirar fotos) e Poço
dourado (trilha de 80m por água,
um lugar místico com pedras
empilhadas “equilibrium’’ com a
cachoeira do poço dourado.

OBS: Os locais de compras não
aceitam
cartão,
somente
dinheiro.

Previsão de retorno a SP: 15h00

Previsão de Retorno: 15h30

HOTEL

Dia livre para curtir a cidade de
Passos.

Check in: Às 14h00

3º DIA
Café da Manhã: A partir das
07h00, com duração de 1 hora.
Horário de Saída: 08h00
Paraiso Perdido: Iremos conhecer
um verdadeiro patrimônio da
natureza, com cânions, 18 piscinas
naturais e 8 quedas de águas
límpidas e cristalinas.
Previsão de Retorno: 16h30

Parada para compras: Queijos
Califórnia,
queijos,
doces,
lembranças de Capitólio.

Como o check – in será a tarde e
não iremos entrar no hotel,
recomendamos deixar uma troca
de roupa de banho (biquíni, sunga,
toalha e etc.), na bagagem de
mão, pois iremos direto para o
passeio.
Check out: Às 16h00

Não recomendas que as trilhas
sejam feitas por pessoas com
dificuldade de locomoção.

DICAS

Previsão de Retorno: 18:30
1-

Leve somente o necessário na sua mochila.

2-

Repelente e protetor solar sempre!

3-

Roupas leves e tênis velhos para fazer as trilhas.

4-

Hidrate-se! Levar garrafinhas de água!

5-

Leve lanchinhos leves. Ex: Bolacha, salgadinho, frutas etc.

