
      

     Diamantina - MG 
                                 Vesperata 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  
                                              

 

  

 

Observações: Não dando para realizarmos sua viagem no período contratado por alguma restrição imposta como, não poder 
entrar na cidade do destino, hotel 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. Desconto para até 2 crianças valido para hospedagem com dois adultos no mesmo 
apartamento. 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.  

 

ROTEIRO DETALHADO - 3 dias com 1 diária 
 

1º DIA - BELO HORIZONTE / DIAMANTINA 

08h30 – Início dos procedimentos de embarque. Partida às 09h com destino a Diamantina. Chegada e 

Hospedagem. Noite livre para curtirmos os bares na Rua da Quitanda e as serestas pelas ruas da cidade. 

2º DIA -  DIAMANTINA 

Após CAFÉ DA MANHÃ, faremos um passeio na parte histórica da cidade, conhecendo a casa de Xica da 

Silva, o Museu dos Diamantes, igrejas e casarões seculares. Na parte da tarde, será sugerido um 

passeio (opcional) pela região. NOITE DE CALDOS na pousada. Em seguida, saída para a VESPERATA com 

direito a mesa. 

3º DIA -  DIAMANTINA / BELO HORIZONTE 

CAFÉ DA MANHÃ e tempo livre para atividades independentes. Sugerimos visita a Igreja de São Francisco 

com apresentação da Arte Miúda. ALMOÇO, seguido de viagem de retorno a Belo Horizonte. Chegada e 

desembarque previstos para a noite no Terminal Turístico JK. Nossos agradecimentos e esperamos encontrá-

lo em breve em mais um de nossos roteiros. 

Fim de nossos serviços. 

 

Atualização: 27/08/2020 
 

DESCRITIVO DATA HOSPEDAGEM com VALOR POR PESSOA 

VESPERATA DIAMANTINA 
 

03 dias em viagem 
02 diárias com café ́ da manhã 

Caldos no sábado à noite 

01 refeição no último dia 

City tour 

Mesa para a Vesperata 

Transporte 

Guia de turismo 

 

16/04 a 18/04/21 

28/05 a 30/05/21 

18/06 a 20/06/21 

30/07 a 01/08/21 

27/08 a 29/08/21 

17/09 a 19/09/21 

24/09 a 26/09/21 

08/10 a 10/10/21 

15/10 a 17/10/21 

 

 

 

 

Hotel  

Jardim do Vale 

 

Pousada  

Ouro de Minas 

 

 

 

Single R$ 1.298,00 

Duplo / Triplo R$ 798,00 
Criança 04 a 05 anos R$ 498,00 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

6x no cartão de crédito ou 

depósitos antes da viagem 

 


