
 

CAPITÓLIO (MG) – CORPUS CHRIST 

Sobre o destino: Localizada entre a Serra da Canastra e o Lago de Furnas, a cidade de Capitólio possui 

muitos atrativos naturais. Conhecida por muitos como o “Mar de Minas”, o Lago de Furnas é o principal atrativo do 

município que também possui o maior número de embarcações (barcos e lanchas) do estado de Minas 

Gerais. Quem visita a cidade encontra um leque de atrações históricas e culturais para todos os gostos. As belezas 

da região são surpreendentes: cachoeiras, piscinas naturais, montanhas com trilhas fascinantes que podem ser 

exploradas por praticantes de trekking, mountain bike, cavalgadas, motociclismo e muitas outras modalidades do 

turismo de aventura. 

 

PERÍODO: 15 a 19/06/2022 

 
1º Dia – Vitória x Pimenta: Apresentação para embarque conforme especificado abaixo. Viagem noturna com 
parada em local determinado pelo guia. 

2º Dia – Pimenta x Piumhi: Chegada prevista pela manhã no hotel, após o almoço, saída do hotel para o passeio 
de lancha pelo Lago de Furnas. A represa de Furnas é considerada o “Mar de Minas”, com tamanho superior a 04 
(quatro) vezes a Baía de Guanabara e destaca-se pelas belas praias, rios, cachoeiras e cânions com sua beleza. O 
passeio tem duração de 3hrs com paradas para mergulho, paradas em bares flutuantes e paradas em cachoeiras. Ao 

final da tarde retorno para o hotel. Noite livre. 

3º Dia – Piumhi x Capitólio: Café da manhã. Em horário determinado pelo guia, saída do hotel por volta de 08hrs 
com destino a Cidade de Vargem Bonita, onde embarcaremos em veículo 4x4 para conhecermos a Serra da Canastra, 
um dos principais pontos turísticos de Capitólio, reconhecida pela sua beleza extraordinária! Seguindo o roteiro, 
passaremos por trilhas leves, vamos visitar a Cachoeira Casca D’Anta, sexta maior cachoeira do país e primeira queda 
d’água do Rio São Francisco, parada para almoço (almoço não incluso), logo passaremos por uma praia formada 
pelas águas do Rio São Francisco (parada para banho), após conhecermos as belíssimas águas iremos seguir para 
uma fazenda produtora do famoso Queijo Artesanal Canastra e finalizaremos nosso passeio no Baú de Lendas, para 
a compra de artesanatos e especiarias da região. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite Livre. 

4º Dia – Piumhi x Capitólio: Café da manhã, em horário determinado pelo guia, Dia livre. Sugerimos um passeio 
para o principal ponto turístico da região. O mirante dos Cânions e a trilha do sol, onde podemos observar grande 
parte do Lago no topo de um paredão com mais de 200 metros de altitude e fazer a tradicional foto do alto do cânion 
e descer em uma tirolesa construída do alto do paredão. (Passeios não incluso no pacote. Valor aproximado de 
R$ 95,00). Retorno ao hotel no final da tarde, Noite livre. 

5º Dia – Pimenta x Vitória: Café da manhã. Às 09h00min todos na recepção da pousada, onde iniciaremos nossa 
viagem de regresso, parada para almoço, jantar e apoio, com previsão de chegada às 23h30mim. 

Fim de nossos Serviços. 
 
Obs.: O roteiro do pacote poderá ser alterado de acordo com as necessidades dos eventos e condições 
climáticas. 

Embarques: (Apresentação para embarque, obrigatório 30min antes da saída). 
• 15/06/2022 – 18h00min – Vitória – Praça dos Desejos – Sala VIP (frente ao MC Donald’s)  

 
Pacote Inclui: 

• Transporte em ônibus leito total; 
• 03 noites de hospedagem; 
• Passeio de lancha no lago dos cânions  
• Passeio 4x4 na Serra da Canastra; 
• Serviço de bordo  
• Seguro viagem; 
• Guia credenciado acompanhando grupo. 

 
Valor por pessoa em R$ a partir de: 

Hotel Regime Categoria Individual Duplo Triplo 

MIRANTE DO LAGO Café Standard  1999 1499 1499 

 
 Condições Gerais: 

• Valores por pessoa em reais sujeitos a alteração sem prévio aviso; 
• Forma de Pagamento: Entrada 25% + 6 vezes no cheque ou Cartão s/ juros; 
• A partir de dois meses antes do check in cartão apenas em 3x;  

• Pagamento à vista 3% desconto; 


