
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inhotim é o maior Museu de Arte Contemporânea a céu aberto do mundo! Mesmo com essa informação já 
em mente, ficamos surpresas de como ele é grande – em todos os sentidos! Nos encantaram as suas obras e 
artistas marcantes, com a natureza planejada nos jardins. Retornamos ao seu colorido artístico no mês de 
maio, pernoitando na cidade de Brumadinho, no berço do Museu. Um final de semana completo para você 
não perder nenhuma obra! 

 Guia acompanhante MTur 

 Serviço de bordo de ida e volta 

 Traslado climatizado semi-leito PLUS ÁGUIA BRANCA TURISMO 

 Passaporte de dois dias para o Inhotim 

 Diária com café da manhã em Brumadinho 

 Noite livre 

19h30 – Vila Velha, Agência Blue Trip  
20h00 – Bobs, Praça dos Namorados, Vitória  
20h30 – Posto Ipiranga, Ilha do Príncipe, Vitória  
21h00 – Posto Valentim, Cariacica  

1º DIA (sexta-feira) 

 Embarques 

 Apresentação da equipe 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/gastron%C3%B4mico-de-pedra-azul-e-venda-nova
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/gastron%C3%B4mico-de-pedra-azul-e-venda-nova
https://www.agenciabluetrip.com/product-page/inhotim-brumadinho


 

 Parada obrigatória para jantar 
2º DIA (sábado) 

 Parada obrigatória para café da manhã 

 Entrada Inhotim 

 Check in Pousada/Hostel 

 Noite livre (saída opcional para jantar de confraternização) 
 
3º DIA (domingo) 

 Despertar livre 

 Café da manhã 

 Check out 

 Entrada Inhotim 

 Retorno ES 

 Parada obrigatória para jantar 

Veja aqui algumas fotografias de Inhotim, e aqui avaliações e fotos da Pousada Dona Carmita. 

 
POUSADA DONA CARMITA (Pousada possível de alteração) 
QUARTOS QNTPL/QDPL 
Parcelado por depósito/transferência: de R$553,00 por R$511,00 
Cartão em 6x escritório: de R$584,00 por R$539,00 
Cartão em 3x no site: de R$614,00 por R$567,00
 
QUARTOS DPL/TPL 
Parcelado por depósito/transferência: de R$581,00 por R$536,00 
Cartão em 6x escritório: de R$613,00 por R$565,00 
Cartão em 3x no site: de R$645,00 por R$595,00

• Trabalhamos com as contas bancárias do SICOOB e INTER; 
• Todas as nossas viagens possuem CASHBACK de retorno pelo programa CASH TRIP, exceto roteiros 

promocionais. Para saber mais, consulte regulamento no site; 
• Consulte a disponibilidade de vagas antes de efetuar a compra; 
• Cortesia para crianças de até 5 anos, indo no colo no ônibus; 
• Parcelamentos por depósito/transferência devem estar quitados até 7 dias antes da viagem; 

 Horários de embarque não possuem tolerância de atraso, chegar com 20 minutos de antecedência para 

acerto de mapa de cadeiras e bagagens; 

 Embarques não serão permitidos sem apresentação de documento com foto; 

 Roteiro poderá sofrer alteração caso não existam condições técnicas/ condições operacionais para sua 

realização; 

 A Blue não trabalha com copos descartáveis durante suas viagens. Você pode trazer a sua caneca de casa 

ou adquirir um dos nossos; 

 É proibido o consumo de bebidas alcóolicas no interior do veículo responsável pelo translado do grupo; 

 
 

https://www.agenciabluetrip.com/product-page/inhotim-brumadinho
https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g1747395-d4496676-Reviews-Pousada_Dona_Carmita-Brumadinho_State_of_Minas_Gerais.html


 

Dúvidas ou negociação do seu pacote, não hesite em nos chamar nos canais abaixo: 
Atendimento personalizado: (27) 3072-1808 

Whatsapp: (27) 99224-0791 
E-mail: reservas@agenciabluetrip.com 

mailto:reservas@agenciabluetrip.com

