Roteiro de excursão
Destino:

Mineiridades | Descubra Araxá/MG
Local de saída:
Sesc Carlos Prates : Rua Teófilo
Otoni,433 , Carlos Prates - Belo Horizonte

Período:
De 16 a 19 de junho de 2022

Conheça o destino

Roteiro

Araxá tem muitas histórias para contar, seja por
meio de marcos lendários, pontos místicos e
religiosos, ou seja pelas personalidades, casarios
antigos e seus diversos museus. As praças e
jardins, com ruas bem cuidadas e arborizadas,
convidam aos mais agradáveis passeios.
A cidade é também ótima opção para lazer e
saúde com seus banhos medicinais, tratamentos e
massagens.

O pacote inclui
4 dias e 3 noites
？ Transporte em ônibus semi leito, executivo ou
convencional;
？ Hospedagem com café da manhã no Hotel Sesc
Araxá (ou similar);
？ Guia credenciado pelo Ministério do Turismo;
？ Passeios em Araxá, conforme roteiro.

Investimento

16/06 (Qui): Embarque às 08h30 no Sesc Carlos Prates Rua Teófilo Otoni,433 - Carlos Prates - Belo Horizonte - com
acompanhamento de guia cadastrado no Ministério do Turismo
e com destino a Araxá. Chegada prevista à tarde, seguida de
check-in e restante do dia livre para aproveitar as instalações
da unidade ou descansar.
17/06 (Sex): Após café da manhã, passeio ao Complexo
Hidrotermal do Barreiro com visita a região das Fontes
Andrade Júnior e Dona Beja (gratuitos), de acordo com os
protocolos e medidas de segurança do município. Almoço (não
incluso) e tarde livre para realizar atividades individuais na
cidade ou aproveitar as instalações do hotel.
Café da manhã incluso no Sesc.
18/06 (Sáb): Manhã livre. Após almoço (não incluso), passeio a
pé pelos principais pontos turísticos de Araxá e visita aos
atrativos turísticos que estiverem abertos, de acordo com os
protocolos e medidas de segurança do município. Noite livre
para atividades independentes ou ofertadas pela unidade.
Café da manhã incluso no Sesc. Almoço livre.

19/06 (Dom): Manhã livre. Às 12h, procedimentos de check
out, almoço e retorno à Belo Horizonte, com chegada prevista
à noite, no mesmo local de embarque.
Café da manhã incluso no Sesc.

12 x R$ 56,25* (ou por R$ 675,00 à vista).
*Preços individuais em acomodação dupla, sujeitos
à disponibilidade e alteração sem aviso.
Valores informados para público em geral.
Consulte os descontos para as demais categorias.

Contatos
Telefone Central de Atendimento: (31) 3270-8100
- Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, Belo Horizonte
Hotel Sesc Araxá: (34) 3661-4683
- Rua Dr. Edmar Cunha, 150 - Santa Terezinha

"Ah! Que vontade de sair por aí a caminhar, matar a minha
sede nas águas de Araxá"
João Venâncio Lopes
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- O Sesc em Minas está adotando protocolos de saúde e
segurança. Durante o roteiro é obrigatório o uso de máscara
pelos clientes. Utilizar somente os assentos determinados e
seguir as instruções e protocolos informados pelo guia de
turismo.
- Cada atrativo tem o seu protocolo de visitação que deverá ser
cumprido e a abertura destes atrativos vai depender dos
protocolos municipais à época da
visitação.

Observações importantes
• A apresentação para o embarque deverá ser feita com 50 min de antecedência ao horário de saída da excursão.
• É obrigatória a apresentação de documento original de crianças e adultos para embarcar. Não são aceitas cópias de documentos.
• Se o menor de 18 anos estiver viajando com qualquer outro maior que não se classifique como parente de até terceiro grau, deverá ser apresentada
autorização expressa do pai, mãe ou responsável com firma reconhecida.
• Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto.
• Preços e programação estão sujeitos a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação.
• Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagas a parte pelo excursionista.
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