
 
 

CAPITÓLIO/MG “MAR DE MINAS” 
FERIADO CORPUS CHRISTI  

15 A 19/06/2022 
 

A cidade de Capitólio (MG), localizada nas proximidades da Serra da Canastra, é um agradabilíssimo polo turístico de Minas Gerais. 
Lá, o visitante poderá contemplar as belezas naturais, fazer trilhas, degustar as delícias da culinária local e muito mais.  Se você 
busca tirar o máximo proveito do contato com a natureza e marcou viagem para o município mineiro, ótimo: você trará excelentes 
recordações. Caso ainda esteja na dúvida, não pense duas vezes. 
O esplêndido cenário natural possui cânions com mais de 20 metros de altura da represa de furnas, cachoeiras, grutas e exuberante 
vegetação. Pronto para passear de lancha, escunas e desbravar esse paraíso do maior estado da Região Sudeste. 
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1º DIA (QUARTA – 15/JUN) – VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES X PIUMHI/MG  
Embarque em local determinado para viagem com destino a Piumhi. Viagem noturna em ônibus Leito Total com serviço de bordo 
e paradas em locais especificados pelo guia.  
 
2º DIA (QUINTA – 16/JUN) – PIUMHI/MG X CAPITÓLIO/MG  
Chegada em Piumhi por volta de 11:00h, onde passaremos no hotel para troca de roupas e almoço (não haverá liberação de 
apartamentos). Levar uma bagagem de mão com roupas de banho e trajes confortáveis.  Logo após seguiremos para Capitólio, 
visitaremos o principal ponto turísticos da região. Do alto do  Mirante dos Cânions poderemos observar grande parte do Lago do 
topo de um incrível paredão com mais de 200 metros de altitude e fazer a tradicional foto do alto do cânion e até mesmo descer 
numa tirolesa construída do alto do paredão. (entrada no Mirante dos Cânions não inclusa no pacote. Valor aproximado de R$ 
45,00). Após passaremos no chalé de queijos para conhecermos a diversas variedades que compoem os queijos da região.. 
Retorno ao hotel no final da tarde Noite livre. Pernoite. 
 
 
3º DIA (SEXTA – 17/JUN) – PIUMHI/MG X CAPITÓLIO/MG X PIUMHI/MG 
Após café da manhã, por volta de 09:30h, saída do hotel para o fantástico 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 uma beleza incomparável. A passeio terá duração de 03 (três) horas com paradas para 
mergulho, paradas em bares flutuantes e paradas em cachoeiras. Ao término do passeio iremos almoçar (almoço não incluso no 
pacote) . Retorno ao hotel a tarde. Noite livre. Pernoite. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4º DIA (SÁBADO – 18/JUN) – PIUMHI/MG X SERRA DA CANASTRA X PIUMHI/MG (OPCIONAL)  
Café da manhã. Nesse dia como opcional nossos guias estarão oferecendo o passeio de veículo 4x4 na Serra da Canastra. Saída 
do hotel por volta de 08h com destino a Cidade de Vargem Bonita, onde embarcaremos em veículo 4x4 para conhcer a Serra da 
Canastra, local de uma beleza indescritível! Na oportunidade, passaremos por trilhas leves iremos visitar a Cachoeira Casca D’Anta, 
sexta maior cachoeira do país e primeira queda d’água do Rio São Francisco, depois uma breve parada para almoço (*almoço não 
incluso no valor do passeio e pago separadamente), logo passaremos por uma praia formada pelas águas do Rio São Francisco 
(parada para banho) e após se deliciarmos nessas 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. Pernoite. (*passeio opcional, não incluso no pacote. Custo aproximado de R$ 200,00)  
  
 
5º DIA (DOMINGO – 19/JUN) – PIUMHI/MG X VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES 
Após café da manhã todos de malas prontas para nossa viagem de retorno a Vitória e Vila Velha, com chegada prevista para 
23:00h. 
 
PACOTE INCLUI:  
  Transporte em ônibus Leito Total; 
  03 (três) noites de hospedagem no Stalo Hotel com café da manhã; 
  Passeio de lancha no Lago dos Cânions;   
  Tour no Mirante dos Cânions e Chalé de Queijos (entrada no Mirante dos Cânions paga separadamente pelo passageiro)  
  Serviço de Bordo; 
  Seguro Viagem; 
  Guia credenciado ao CADASTUR acompanhando o grupo;  

 
 
 
 

 

Valor em R$ por pessoa:     
 

Hotel Regime Individual Duplo  Triplo Criança¹ 

Stalo Hotel   Café da Manhã 1.890 1.558 1.520 790 
 
 

Crianças 0 a 05 anos e 11 meses – Free Viajando no colo dos pais. 

Crianças¹ 0 a 05 anos e 11 meses viajando em assento exclusivo. 
Crianças acima de 06 anos 

 
 
EMBARQUES:  
18:00h – Vila Velha – Praça Duque de Caxias 
18:45h – Vitória – Praça dos Namorados 
21:30h – Venda Nova do Imigrante – Posto Esmig 
 
 
 
*O roteiro poderá ser alterado sem aviso prévio devido a imprevistos de viagem, tais como:  condições climáticas, atrasos decorrente 
de trânsito em rodovias, problemas mecânicos em veículos e tábua de maré* 
 


