
Saída Valores DiferenciadosCondições
Inclui: transporte em van 
executiva, guia 
credenciado e almoço.

Não inclui: taxas de 
visitação dos atrativos e 
demais despesas

Almoço em um delicioso restaurante de comida 
mineira. * Mínimo de 05 pessoas. 

17:00horas: Saída de Ouro Preto  para BH  

 08:00hrs: Saída de um ponto central de Belo 
Horizonte em direção ao Inhotim. Visita às principais 
galerias acompanhadas de guia.

Inclui: transporte em van 
executiva e guia 
credenciado

Almoço livre. 

16:30hrs: Saída de Inhotim para o hotel em BH. Não inclui: taxas de 
visitação e almoço

 07:00hrs: Saída de um ponto central de Belo 
Horizonte em direção à Tiradentes. Na charmosa 
cidade, conheceremos a Matriz de Santo Antônio, o 
Chafariz (um dos mais antigos do Brasil) e as 
lojinhas imperdíveis de artesanato. Na cidade, 
conheceremos seu centro histórico e a belíssima 
Igreja de São Francisco de Assis com suas palmeiras 
em seus jardins.

Inclui: transporte em van 
executiva, guia 
credenciado e almoço.

Almoço incluso em São Joao Del Rei. 
Não inclui: taxas de 
visitação dos atrativos e 
demais despesas

16:00horas: Saida em direção a Belo Horizonte (são 
cerca de 03 horas de viagem). * Mínimo de 05 pessoa

 09:00horas: Pela manhã, saída para a Cervejaria 
taberna  do Vale, onde teremos um mini curso de 
cervejas e conheceremos o seu processo de 
fabricação. Degustação de 01 rotulo. 

Seguiremos para a Backer, onde conheceremos sua 
maternidade cervejeira e todo o processo de 
produção. Degustação da régua de degustação com 
4 rotulos.

Tempo livre na backer para almoço não incluso. Não inclui: Almoço

16:30hrs: Retorno ao hotel * Mínimo de 05 pessoa

E-mail: info@beaga4you.com.br

Fone: ( 31 ) 3264-6022

Site: http://www.beaga4you.com.br/

INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES

Contatos: Raquel 
e Danielle

CONTATO                     
Beaga 4 You

PARA MAIORES INFORMAÇÕES E RESERVA, CONTATE DIRETAMENTE A Beaga 4 You

ROTEIROS TURÍSTICOS
Preços diferenciados aos participantes da 16º 

Conferência ANPEI

* Valores são NET

* Valores válidos para o mínimo de pessoas descrito acima

* Valores validos especialmente para os eventos: 16º Conferência ANPEI / Finit.

A Anpei não é responsavel pelos passeios turísticos em Minas Gerais.          

Os passeios serão coordenados pela agência Beaga 4 You

Passeio 

TOUR 
CERVEJEIRO 

DE BH
04/nov

 Belo Horizonte tem se consagrado 
cada vez mais como a rota das 
cervejas artesanais. São diversas 
fabricas de cerveja desde macro a 
nano cervejarias. 

Inclui: transporte executivo 
e degustações conforme 
descrito acima

Valor: R$ 230,00 
por pessoa.

Considerado o maior museu a céu 
aberto da América Latina, o Museu e 
também Jardim Botânico é uma 
experiência única para quem visita. 
São diversas galerias de arte 
contemporânea espalhadas ao longo 
de seus jardins recheados de 
Palmeiras, orquídeas e outras 
espécies. 

INHOTIM

02/nov OURO PRETO

 Ouro Preto teve um papel muito 
importante na história de nosso país. 
Nasceu da exploração do ouro e 
hoje possui importantes obras do 
barroco e rococó. A cidade é um 
verdadeiro museu a céu aberto e 
encanta a todos que visitam. 

08:00hrs: Saída de um ponto central de BH em 
direção à Ouro Preto. Visita aos principais atrativos 
como Matriz do Pilar (segunda igreja mais rica do 
Brasil), Igreja São Francisco de Assis (a mais famosa 
de Ouro Preto, um dos exemplares mais magníficos 
do barroco mineiro), Museu da Inconfidência (antiga 
Casa da Câmara e adeia, hoje reúne objetos desde a 
época do Brasil Colônia).

Valor: R$ 230,00 
por pessoa.

02/nov Valor: R$ 170,00 
por pessoa

TIRADENTES E 
SÃO JOÃO DEL 

REI
03/nov Valor: R$ 290,00 

por pessoa


