
      

   Minas Beach – MG 
                      Finais de Semana 2021 

 
 

www.flagsoperadora.tur.br 
WHATSAPP: (31) 9.9782-4277   

 

Rua dos Guajajaras, 1353 - Terminal JK Lojas 25   
Barro Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-101                                  

PABX: (31) 3567-7801  
                                              

 

Atualização: 28/01/2021 

 

 

 

 

Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder 
entrar na cidade do destino, parque ou ônibus por motivo de Pandemia Covid-19, o cliente terá direito a remarcação ou carta 
de crédito do valor garantido. Valores e disponibilidade sujeitos à alteração sem aviso prévio. Obrigatória apresentação de 
documentos originais para embarque. Criança de 0 a 5 anos podem viajar no colo se não quiser pagar a poltrona. Os ônibus 
utilizados são com poltronas Leito-Turismo. Caso não seja atingida a quantidade de 35 passageiros para operar nossa viagem, 
poderemos operar em parceria com outras operadoras. Neste caso as poltronas escolhidas podem alterar os números. Fica da 
escolha do cliente em mudar de data, mudar de ônibus e número de poltrona ou restituição dos valores.  

 

DESCRITIVO DATAS PARQUE VALOR POR PESSOA 
 

MINAS BEACH 

THERMAS RESORT 

 
01 Dia 

01 Ingresso 

Ônibus semi-leito 

Guia acompanhante 

 

 

 

 

 

Saídas aos Sábados 

 

 Retornando aos Domingos 

 

 
EMBARQUES: 

 

Belo Horizonte 

- Shopping Estação 23:50h Sábado 

- Praça da Estação 00:30h Domingo 

ou 

- Terminal Turístico JK - Consulte 

 

Contagem 

- Praça da Cemig 01:00h Domingo 

 

João Monlevade 

- Posto 5 estrelas Graal 03:00h 

Domingo 

 

RETORNO: 

 

Raul Soares 

- Minas Beach 17:00h 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos pés do Vale dos Boachás 

que nasceu o maior parque 

aquático e centro de 

entretenimento de Minas 

Gerais. Localizado na cidade 

de Raul Soares o parque está 

em posição geográfica 

privilegiada e de clima tropical 

e quente, distante apenas 

230km de Belo Horizonte o 

parque aquático está às 

margens da MG 329, rodovia 

que interliga a BR/262 à BR/116. 

 

 
 

 

Adulto  

R$ 140,00 

 
Criança 6 a 11 anos  

R$ 110,00 

 
Criança 0 a 5 anos  

R$ 0,00 
 

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO:  

Desconto: 5% 

pagamento à vista 

(dinheiro ou deposito) 

 

Cartão: em até 3x 


