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(31) 3427-7349

 Youtube  Facebook  Instagram

Furnas - Capitólio
26 27 e 28 de Abril

SOBRE O LOCAL

Os canyons são canais, rodeados por paredões, que foram alagados, formando piscinas naturais de águas cristalinas, que fazem parte do imenso lago arti�cial de águas verde-
esmeralda que dão forma ao “Mar de Minas” (Lago de Furnas), maior espelho d’água do mundo, com mais de mil quilômetros quadrados e quatro vezes maior que até mesmo a
Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Uma viagem fantástica com passeio de lancha aos canyons, paisagens lindas, ótimas paradas para banho, cascatas e muito mais.

 

SAÍDA
26 DE ABRIL



PONTOS D ENCONTRO



R$0.00  
0

Olá! Como podemos ajudar você?

https://www.youtube.com/channel/UCpIRBG-yC33t2p4wCCW8fbA
https://www.facebook.com/aventuraloucos/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/loucos_aventura/
https://loucosporaventura.com.br/
https://loucosporaventura.com.br/carrinho/


4/3/2019 Furnas – Loucos por aventura

https://loucosporaventura.com.br/furnas/ 2/6

- Sede Loucos por Aventura - Av. Xangrila 55  
- Massas Vilma - Av. Amazonas

RETORNO
28 DE ABRIL



HOSPEDAGEM

 Wi-Fi  TV  Frigobar  Ar-condicionado  Banheiro no quarto  Café da manhã

PROGRAMAÇÃO DO 1° DIA

 Saída de BH as 20h30

PROGRAMAÇÃO DO 2° DIA

Olá! Como podemos ajudar você?

https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/122380648.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/122382864.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1-1.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/504428.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/38-1.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/20141122_163937.jpg
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 Chegada e acomodação na pousada e pernoite.

 Café da manhã.

 Visita ao mirante dos canyons de Furnas.

 Trekking e banho na cachoeira da Dicadinha.

 Almoço.

 Visita a represa de Furnas e a cachoeira do Filo.

 Retorno ao hotel e noite livre.

PROGRAMAÇÃO DO 2° DIA Olá! Como podemos ajudar você?

https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/20141122_163937.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cachoeira-dicadinha.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/29261436_424447274663627_5671399246583037952_n.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/mirante-canyons-01.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/usina-hidrel%C3%A9trica_eletrobra.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/29496084_427329964375358_6913212976702615303_n.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/29497182_427330061042015_3187813297579707003_n.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/furnar-1.jpg
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 Café da manhã.

 Passeio de lancha por dentro dos canyons de Furnas.

 Neste passeio iremos ter a visão sensacional por dentro dos canyons, pausa para banho na represa e parada em 2 cachoeiras.Olá! Como podemos ajudar você?

https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/furnar-1.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Capitolio_passeio-barco-tieko.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/f2-2.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/1-2.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/26992125_400627177045637_3359396363318540527_n.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/f3.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/fur.jpg
https://loucosporaventura.com.br/wp-content/uploads/2018/10/furnas-1.jpg
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 Término do passeio por volta das 14 horas e almoço.

 Retorno para o hotel e saída para BH às 17 horas.

INCLUSO NO VALOR

 Transporte BH/ Furnas / BH.

 2 diárias de hospedagem em hotel com café da manhã.

 Taxas de entrada nas atrações.

 Passeio de lancha.

 Traslados locais.

 Seguro contra acidentes.

 Parte alta dos cânions.

 Visita ao mirante da hidrelétrica de Furnas.

 Extensão de diária no hotel até as 17 horas de domingo.

 Guias Loucos por Aventura.

UM POUCO MAIS SOBRE ESTE ROTEIRO

FURNAS - MAR DE MINAS - COM A LOUCOS POR AVENTURAFURNAS - MAR DE MINAS - COM A LOUCOS POR AVENTURAFURNAS - MAR DE MINAS - COM A LOUCOS POR AVENTURA

INVESTIMENTO

R$580,00 REAIS (sinal + o restante no dia da viagem ou em ate 10x no cartão de crédito com pequeno acréscimo).

 CLIQUE AQUI PARA COMPRAR

Olá! Como podemos ajudar você?

                                              INVESTIMENTO

PREÇO EXCLUSIVO PARA SÓCIOS APOSENTADOS DA APCEF/MG

R$ 515,00

(Sinal + o restante no dia da viagem em até 10X no cartão de crédito com pequeno acréscimo)

INVESTIMENTO

Preço exclusivo para sócios aposentados da APCEF/MG

R$ 515,00

https://www.youtube.com/watch?v=9f3H3zGkiow&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=9f3H3zGkiow
https://www.youtube.com/channel/UCpIRBG-yC33t2p4wCCW8fbA
https://loucosporaventura.com.br/furnas/?add-to-cart=2722
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FORMAS DE PAGAMENTO

Parcele suas compras em até 12x  
e viaje despreocupado

Você também pode pagar por

POLÍTICA DE CANCELAMENTOPOWERED BY QUICK COMMERCE

Olá! Como podemos ajudar você?

https://loucosporaventura.com.br/politica-de-cancelamento/
https://quickcommerce.com.br/

