Vesperata Diamantina 2019
Diamantina é uma cidade que soube conservar sua arquitetura, sua cultura e sua natureza e se tornar uma das cidades
históricas mais conhecidas e visitadas do Brasil. Possui casario colonial de inspiração barroca, construções históricas,
suas igrejas seculares, paisagem cênica e uma forte tradição religiosa, folclórica e musical, com suas serenatas e
vesperatas que tocam no mais profundo da alma. A Vesperata é uma manifestação genuína de Diamantina, onde os
músicos ficam nas sacadas dos casarões e são regidos pelos maestros posicionados no centro da rua, junto ao público
presente. Espetáculo imperdível que emociona à todos que tem o prazer de assistir.
PERÍODOS 2019: 21 a 23 JUN | 12 a 14 JUL | 16 a 18 AGO | 27 a 29 SET | 04 a 06 OUT

PROGRAMAÇÃO

HOSPEDAGEM

1º DIA (sexta-feira) – BH / DIAMANTINA
Às 07h00, apresentação no Terminal Turístico JK (Rua dos
Guajajaras, 1353 - Barro Preto) para embarque às 07h30 com
destino a Diamantina. Chegada prevista para o final da
manhã. Almoço livre. À tarde, city tour histórico pela
belíssima cidade de Diamantina, tombado pelo Patrimônio
Cultural e Histórico da Humanidade em 1999, apresenta
conjunto do casario colonial em excelente estado de
conservação, além de igrejas barrocas e museus. À noite,
saída para o Mercado Cultural - apresentações artísticas,
comidas típicas e atrações locais.

POUSADA DO GARIMPO

O QUE INCLUI E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA
• Transporte em Micro-ônibus;
• 02 noites de hospedagem em apartamentos standard com
café da manhã;
• Noite de Caldos na Pousada;
• Passeios e visitas conforme roteiro;
• Mesa na Vesperata;
• Guia de turismo (CADASTUR);
• Seguro assistência viagem;

2º DIA (sábado) – DIAMANTINA

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM

Após o café da manhã, continuação do city tour histórico
onde faremos um passeio aos principais cartões-postais de
Diamantina. Almoço não incluído. Tarde livre para compras
de artigos tradicionais, pedras, cristais e artesanatos de
matérias-primas naturais encontradas na região, como
bonecas de palhas e “divinos” de madeira. No final da tarde,
um delicioso buffet de caldos na pousada. À noite,
apresentação da Vesperata. Jantar não incluído.

• Refeições não mencionadas;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, etc.);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Concertos, passeios e visitas OPCIONAIS que constem ou
não no programa e venham a ser oferecidos.

3º DIA (domingo) – DIAMANTINA / BH
Após o café da manhã, manhã livre. Sugerimos a
apresentação OPCIONAL da Arte Miúda. Após o almoço não
incluído, início de nossa viagem de retorno à Belo Horizonte
com chegada no mesmo local de partida.

* O city tour será praticamente todo a pé, portanto, sugerimos
utilizarem calçados confortáveis.
*As atividades culturais, eventos e apresentações são informadas
através da Secretaria de Turismo e Cultura de Diamantina.
Qualquer alteração/cancelamento/transferência de horários, locais
de apresentação, etc., são de inteira responsabilidade da mesma.

NOSSOS PREÇOS – por pessoa*

5x R$

179 | Total R$ 895

em apartamento duplo

R$ 355,00 | Suplemento para hospedagem em Apto Individual
* Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.

FORMA DE PAGAMENTO
Entrada à vista de 20% do valor total do tour (não serão aceitos
cartões de crédito) e o saldo de 80% em até 4 (quatro) vezes sem
juros, com cheques pré-datados ou com cartões de crédito Visa,
Mastercard ou Diners Club.
DESCONTO ESPECIAL: 5% de desconto para pagamento à vista.
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