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PASSEIO DE
LANCHA+TRILHA DO
SOL

pASSEIO PELA MANHÃ E CACHOEIRA
NO PERÍODO DA TARDE

vALOR $135,00
 
nESTE VALOR ESTÁ INCLUSO O PASSEIO
DE LANCHA E A VISiTAÇÃO À trilha do
sol.
nÃO INCLUI TRASLADO, O ACESSO É FEITO
ATRAVÉS DA RODOVIA MG 050.

nesse ROTEIRO VOCÊ VAI CONHECER O LAGO DE
FURNAS, OU MAR DE MINAS, E O COMPLEXO
ECOLÓGICO TRILHA DO SOL

#MarDeMinas



PASSEIO DE LANCHA
 No roteiro estão inclusos 4 atrativos naturais: Canyons de Furnas,
Cascatinha, Vale dos Tucanos, Lagoa Azul e Choperia do Mané.  O
passeio tem duração de três horas. De segunda a sexta são feitas
duas paradas para banho, aos finais de semana e feriados é feita
apenas uma parada para banho. Na lancha é permitido levar
bebidas,lanches e coolers, porém não devem ser levadas
embalagens de vidro nem objetos cortantes. 
 
TRILHA DO SOL
A  Trilha do sol conta com o mirante no limite, cachoeira do grito e
poço dourado. O percurso a pé total é de aproximadamente 3km. As
trilhas são sinalizadas, não sendo necessária a contratação de guia.
Em cada atrativo existem monitores para prestar assistência ao
público.  O local conta com vestiários, para banho e troca de roupa,
além de possuir um restaurante a la carte, que funciona das 11hs às
16hs. Não é permitido o ingresso no local com bebidas e comidas,
bem como objetos para armazenamento destes.

Dificuldade: Mediana

- Valor: $135,00 

Levar roupa de banho, troca de roupa, óculos de sol, chapéu, protetor
solar, repelente e sapatos confortáveis.

Trajeto

Roteiro 02 - #MarDeMinas

O acesso ao local do embarque dos passeios e do atrativo pode ser
feito em veículo próprio, por ser feito pela MG o50.

TURISMO RECEPTIVO - SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
SERRA DA CANASTRA E LAGO DE FURNAS

(35)988981622 - @QUILOMBOTURISMO
WWW.QUILOMBOTURISMO.COM.BR

 


