DATA

ITINERÁRIO

Roteiro de Viagem
Da Castanha ao Carimbó
Pirenópolis/GO – Belém/PA – Ilha de
Mosqueiro/PA – Soure/PA–
Salvaterra/PA - Ilha do Marajó/PA –
Goiás Velho/GO
Saída: 21/01/2023
Retorno: 06/02/2023

21/01/2023
Saída da Agência Minuano Viagens às 07h00min passando por São Miguel do Oeste/SC,
Maringá/PR, São José do Rio Preto/SP até Pirenópolis/GO, onde chegaremos na tarde
do dia 22/01 para o Check-In em Hotel.
(Primeiro pernoite em trânsito)
23/01/2023
Pirenópolis/GO
Em uma bela caminha pelas ruas e ladeiras estreitas de pedra, serras e cerrados ou
trilhas que guardam exuberância e conservação ambiental, a cidade de Pirenópolis
encanta moradores e turistas desde o século XVIII.
Igrejas, casas e casarões estampam preservados na arquitetura, o Estilo Colonial
Barroco da época da fundação da cidade, em 1727. Monumentos históricos como a Igreja
Matriz Nossa Senhora Do Rosário, fundada em 1732 e nomeado o maior e mais antigo
monumento histórico do Estado de Goiás e um dos monumentos mais visitados pelos
turistas.
24/01/2023
Logo após o café da manhã saímos em viagem a Belém/PA chegando ao hotel na noite do
dia 25/01.
(Primeiro pernoite em trânsito)
26/01/2023
Mercado Ver o Peso e Vila Icoaraci
Visitaremos o Ver o Peso (complexo de feira e mercados de ferro) e o Centro Histórico
com a casa Casa das 11 janelas e Catedral Metropolitana de Belém.
Na parte da tarde vamos a Icoaraci que fica a 20kms em uma periferia de Belém. É a
maior concentração de olarias de cerâmica Marajoara e Tapajônica. A visita é de
compra, há artesanatos de cerâmica pra todos os gostos desde miniaturas a vasos
gigantescos. Visitaremos também as lojas da orla da vila de iIcoaraci e faremos uma
parada para quem quiser tomar uma água de coco. Chegada ao hotel no final da tarde.
27/01/2023
City Tour e Passeio a Orla
Visitaremos Basílica de Nazaré, Praça da República e Teatro da Paz.

INCLUSOS E VALOR
12 pernoites em hotéis
– 02 em Pirenópolis/GO – 06 em
Belém/PA – 02 Soure/AP (Ilha do
Marajó) – 02 Goiás Velho/GO
Ônibus DD (2 Andares) Poltronas 2x1
Leito Máster.
Transportes fluviais e terrestres para a
Ilha do Marajó.
Ingressos e todas as taxas mencionadas
no roteiro.
Guias especializados em todos os
passeios.
Ingresso ao Forte do Presépio.
Ingresso ao Parque Mangal das Garças.
Ingresso ao Museu de Gemas.
Ingresso ao Teatro da Paz.
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Ingressos ao Parque Botânico e
Zoológico.
Passaporte ao passeio Fluvial pela Orla
de Belém.
Lanche, água mineral e café durante
toda a viagem.
Cobertor Soft.
Coordenador Minuano Viagem auxiliando
em todo o trajeto.
Obs.: Você não vai achar nada igual.
Únicas despesas lá são com sua
alimentação, você NÃO vai precisar
pagar por ingressos e passeios. Somos
diferentes.
Valor por pessoa de R$ 4.200,00
parcelado em 24x (24x R$ 175,00) com
compra programada através de boletos
bancários. Primeiro boleto para o dia
10/01/2021 ou conforme a quantia de
meses que faltarem para o início da
viagem. No Cartão de Crédito em 12x de
R$ 350,00 a partir do momento da
inscrição. A viagem deve estar quitada
para o início da mesma.
Obs.: Para que a viagem aconteça
necessitamos um mínimo de 25
passageiros. A partir do momento da
compra em caso de desistência o
passageiro deverá vender seu pacote.
Reservamo-nos o direito de alterar a
ordem do itinerário para o melhor
andamento da viagem.

Passeio de barco vendo a bela Belém do Pará ao entardecer com explicação de guia
sobre o trajeto, apresentação musical, danças folclóricas, venda de comidas típicas e
bebidas durante o passeio.
28/01/2023
City Tour Parques de Belém
Pela manhã visitaremos Centro histórico, e terminaremos a manhã no Parque Mangal
das Garças, Parque botânico e Ecológico.
Na parte da tarde o Polo Joalheiro e Parque Botânico e Zoológico Emilio Goeldi.
29/01/2023
Ilha do Mosqueiro
Dia inteiro de passeio à bucólica Ilha de Mosqueiro, como é conhecida. Dista
aproximadamente 80km de Belém em carro. Tem 243 Km2 e é ligada ao continente pela
ponte Sebastião de Oliveira, com l,5 km de extensão. Está localizada na costa oriental do
Rio Pará (o braço sul do Amazonas), em frente à Baía de Marajó, e possui em torno de 16
belíssimas praias de água doce, com ondas e marés, numa extensão de mais de 17 km de
areias claras e exuberante vegetação. A tarde tempo livre para nadar e tomar banho de
sol na praia.
30/01/2023
Ilha do Marajó (3 dias 2 noites)
Transfer de manhã cedo ao cais de Belém. Navio de linha regular com destino ao porto
de Soure (cerca de 2 horas dependendo da maré). Transfer de chegada, acomodação no
hotel. A tarde saída para a praia de Barra Velha observação de manguezal, e de aves.
31/01/2023
Visita a cidades de Salvaterra com Praia Grande e Joannes. A tarde visita a uma típica
fazenda do Marajó, visita ao curtume, centro de artesanato de couro de búfalo, olaria de
cerâmica Aruás e Centro de Artesanato de Cerâmica Marajoara.
01/02/2023
Na Manhã deste dia a Praia do Pesqueiro. Transfer da tarde para Camará embarque em
navio de linha regular com destino a Belém. Chegada em Belém no início da noite e
traslado ao hotel para 01 pernoite antes da saída a Goiás Velho/GO.
02/02/2023
Check-Out do hotel em Belém partindo para Goiás Velho/GO nosso próximo destino.
Chegamos a Goiás velho na noite do dia 03.
(Primeiro pernoite em trânsito).
04/02/2023
Goiás Velho/GO
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Goiás Velho, ou apenas cidade de Goiás foi reconhecida em 2001 pela UNESCO
como Patrimônio Histórico Mundial. A partir daí já podemos ter uma noção da riqueza
cultural do lugar. Caminharemos pelas ruas da história, Além do casario, dos museus e
das belezas sacras, a arquitetura no geral agrada em muito aos turistas que por ali
passam.
05/02/2023
Saída de Goiás Velho após o café rumo ao destino final chegando ao destino de origem
na tarde do dia 06/02/2023.
(Pernoite em trânsito).
Fim de nossos serviços.
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