
MISTÉRIOS DA ROTA SÃO PAULO - BELO HORIZONTE

Expedições A Grande Rota 

MISTÉRIOS DA ROTA SÃO PAULO - BELO HORIZONTE 
COM EQUIPE MUNDO FREAK CONFIDENCIAL E COORDENADOR A GRANDE ROTA | 24 A 31 DE MAIO, 2020 

Investigadores de todo o Brasil: vocês estão convocados pela equipe do MUNDO FREAK para uma viagem 
insólita em busca de pistas para os maiores MISTÉRIOS DA ROTA SÃO PAULO - BELO HORIZONTE. 

Viaje com o MUNDO FREAK 
Prepare seus nervos e equipe sua mochila com muita coragem para encarar essa rota junto com Andrei 
Fernandes, Ira Croft e Marcos Keller. 

Nossa aventura pelos mistérios dessa rota acontecerá de 24 a 31 de maio de 2020. Serão no total 07 noites 
passando pelas cidade de Varginha, São Thomé das Letras, Barbacena, Ouro Preto e Belo Horizonte. 

Roteiro Resumido 

1º dia, 24 de maio (domingo): São Paulo - Varginha 

2º dia, 25 de maio (segunda-feira): Varginha 

3º dia, 26 de maio (terça-feira): Varginha - São Thomé das Letras - Varginha 

4º dia, 27 de maio (quarta-feira): Varginha - Barbacena - Ouro Preto 

5º dia, 28 de maio (quinta-feira): Ouro Preto 

6º dia, 29 de maio (sexta-feira): Ouro Preto - Belo Horizonte 

7º dia, 30 de maio (sábado): Belo Horizonte - São Paulo 

8º dia, 31 de maio (domingo): chegada em São Paulo pela manhã 
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Curadoria: MUNDO FREAK CONFIDENCIAL 

Andrei Fernandes, Ira Croft e Marcos Keller desenharam essa viagem surpreendente junto com a equipe 
A Grande Rota para oferecer a vocês experiências incríveis e únicas. 

Visite a cidade de Varginha num tour investigativo que recriará os principais passos do caso ET de 
Varginha. 

Visite a cidade de São Thomé das Letras sob o olhar e condução de Marcos Keller para uma experiência 
mística imperdível. 

Visite o Museu da Loucura em Barbacena e conheça com o acompanhamento da equipe Mundo Freak 
um dos capítulos mais bizarros e aterradores da história brasileira. 

Visite a cidade de Ouro Preto e encare um passeio por dentro de uma mina de ouro. 

Visite o Festival Internacional de Quadrinhos, o maior evento editorial de HQ do Brasil. 

Roteiro detalhado (programação sujeita a alterações) 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  
C = Café da manhã 
A = Almoço 
J = Jantar 

Domingo, 24 de maio: São Paulo - Varginha (-/-/-) 
Apresentação no Terminal Rodoviário Barra Funda (em ponto de encontro pré-definido) para embarque 
em ônibus executivo semi-leito com destino a cidade de Varginha. Chegada em Varginha no final da 
tarde, procedimento de check-in e acomodação no Hotel Fênix Varginha. Tempo livre para descanso e 
saída para jantar em restaurante com reserva para o grupo (jantar não-incluso no pacote). Retorno ao 
hotel. 

Segunda-feira, 25 de maio: Varginha (C/-/-): 
Café da manhã no hotel e saída para passeio de dia inteiro pela cidade de Varginha. Passeio guiado 
investigativo Caso ET de Varginha, com curadoria equipe MUNDO FREAK. Durante o dia, almoço em 
restaurante local (não incluso no pacote). Ao final da tarde, retorno para descanso no hotel. À noite, jantar 
em restaurante com reserva para o grupo (jantar não-incluso no pacote). Retorno ao hotel. 
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Terça-feira, 26 de maio: Varginha - São Thomé das Letras - Varginha (C/-/-) 
Café da manhã no hotel e saída para passeio de dia inteiro pela cidade de São Thomé das Letras. Passeio 
guiado místico pela cidade, com curadoria equipe MUNDO FREAK. Bilhetes de acesso às cachoeiras 
inclusos no pacote. Durante o dia, almoço em restaurante local (não incluso no pacote). Ao final da tarde, 
retorno ao hotel em Varginha para descanso e jantar (jantar não-incluso no pacote). Após o jantar, 
gravação de episódio de MUNDO FREAK CONFIDENCIAL. 

Quarta-feira, 27 de maio | Varginha - Barbacena - Ouro Preto (C/-/-) 
Café da manhã cedo no hotel e check-out. Embarque em ônibus para viagem com destino a Ouro Preto. 
Parada na cidade de Barbacena para almoço (não incluso no pacote) e, na sequência, visita guiada ao 
Museu da Loucura. Após a visita, embarque em ônibus e viagem até Ouro Preto. Chegada em Ouro Preto 
no início da noite, procedimento de check-in, acomodação e jantar no Mirante Hotel (jantar não-incluso 
no pacote). 

Quinta-feira, 28 de maio | Ouro Preto (C/-/-) 
Café da manhã no hotel e saída para passeio guiado na cidade de Ouro Preto e visita a Mina de Ouro da 
Passagem (ingresso incluso). Durante o dia, almoço em restaurante local (não incluso no pacote). Ao final 
da tarde, retorno ao hotel em Ouro Preto para descanso e jantar (jantar não-incluso no pacote). 

Sexta-feira, 29 de maio | Ouro Preto - Belo Horizonte (C/-/J) 
Café da manhã cedo no hotel e check-out. Embarque em ônibus para viagem com destino a Belo 
Horizonte. Chegada em Belo Horizonte no meio da manhã, e traslado até o FIQ 2020. Dia livre para 
explorar o evento. No final da tarde, encontro com motorista e guia e embarque para traslado até o hotel 
Intercity BH Expo. Procedimento de check-in, acomodação e Jantar de Confraternização para o grupo 
(jantar incluso no pacote). Traslado até o hotel e gravação de episódio de MUNDO FREAK 
CONFIDENCIAL com a participação de todos os viajantes. 

Sábado, 30 de maio | Belo Horizonte - São Paulo  (C/-/-) 
Café da manhã no hotel e check-out. Deixe as malas no hotel, dia livre para explorar a cidade de Belo 
Horizonte. Em horário combinado, encontro no hotel para retirar as malas e traslado até restaurante local 
para jantar (jantar não-incluso no pacote). Após o jantar, embarque em ônibus para viagem de retorno 
com destino a cidade de São Paulo. 

Domingo, 31 de maio | São Paulo (-/-/-) 
Chegada cedo pela manhã na cidade de São Paulo. Para sua comodidade, desembarque permitido no 
Terminal Rodoviário Barra Funda, Estação Vergueiro de Metrô e Terminal Tatuapé. Fim de nossos serviços. 

Hospedagem 
Varginha | Hotel Fênix Varginha 
Categoria 3 estrelas | Quartos duplos ou triplos** 

Ouro Preto | Mirante Hotel 
Categoria 3 estrelas | Quartos duplos ou triplos** 

Belo Horizonte | Intercity BH Expo 
Categoria 4 estrelas | Quartos duplos** 

*de acordo com disponibilidade em cada hotel para o período 
**suplemento single sob consulta, entre em contato para saber as condições 
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O que inclui 

- Acompanhamento e curadoria da equipe MUNDO FREAK CONFIDENCIAL: Andrei Fernandes, Ira Croft 
e Marcos Keller; 
- Acompanhamento de coordenador A Grande Rota; 
- Viagem ida e volta em ônibus executivo semi-leito, com ar-condicionado, água e lanche; 
- Transportes e traslados nas cidades do roteiro; 
- Passeio guiado e ingressos de entrada às cachoeiras em São Thomé das Letras; 
- Reserva para grupo e visita guiada ao Museu da Loucura em Barbacena; 
- Passeio guiado na cidade de Ouro Preto e ingresso de entrada para Mina de Ouro da Passagem; 
- Traslado de chegada e saída para FIQ 2020 em Belo Horizonte 
- Jantar de Confraternização para o grupo em restaurante selecionado na cidade de Belo Horizonte; 
- 3 noites de hospedagem em Varginha em hotel categoria 3 estrelas, regime café da manhã; 
- 2 noites de hospedagem em Ouro Preto em hotel categoria 3 estrelas, regime café da manhã; 
- 1 noite de hospedagem em Belo Horizonte em hotel categoria 4 estrelas, regime café da manhã; 
- Refeições citadas no roteiro de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, A=almoço, J=jantar); 
-Seguro viagem nacional; 
- Livro Viagem exclusivo e personalizado, com roteiro detalhado 

O que não inclui 
- Alimentação durante a viagem, exceto Jantar de Confraternização; 
- Bebidas e sobremesas no Jantar de Confraternização; 
- Outras despesas que não estejam descritas como inclusa no roteiro; 
- Passeios e atividades opcionais; 
- Gorjetas para guias, motoristas e maleteiros; 
- Despesas de caráter pessoal e consumação nos quartos de hotéis e pousadas 

Regras específicas da viagem 

PARTICIPANTES DE OUTRAS CIDADES E ESTADOS 
Os participantes residentes em outras cidades e estados diferentes do ponto de embarque inicial da 
viagem (cidade de São Paulo) podem se juntar ao grupo no primeiro hotel do roteiro, na noite de 25 de 
maio em Varginha. 

Da mesma forma, os participantes que desejem encerrar sua participação na viagem na cidade de Belo 
Horizonte podem fazê-lo para retornar para sua cidades de origem. 

Em ambos os casos os participantes devem comunicar a agência com antecedência de 30 dias antes do 
início da viagem para que os registros de passageiros no ônibus sejam regularizados. 

IMPORTANTE: Esses casos não geram alteração nas tarifas do pacote de viagem. 

DISTRIBUIÇÃO DE HÓSPEDES NOS QUARTOS 
A agência distribuirá os participantes em quartos duplos ou triplos, de acordo com a disponibilidade 
oferecida pelos hotéis contratados para acomodar o grupo. Levaremos em consideração grupos de 
amigos, familiares e casais nessa acomodação. 
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A agência promoverá revezamento entre os hóspedes que por ventura venham a ocupar quarto triplo. 
Dessa forma, caso o participante seja acomodado em quarto triplo no primeiro hotel do roteiro ele terá 
prioridade para ser acomodado em quarto duplo no segundo hotel do roteiro. 

DIA LIVRE EM BELO HORIZONTE 
O check-out no dia 31 de maio será feito às 10:00 da manhã. Após esse procedimento os participantes não 
terão mais acesso aos quartos e poderão deixar suas malas na unidade de apoio disponibilizada pela 
agência e sob responsabilidade do coordenador A Grande Rota. 

O período adicional no hotel está disponível até às 18:00 do dia 31 de maio. O valor para esse período 
adicional está acordado em R$110,25 para o quarto duplo, e a contratação deve ser feita à parte no 
momento do check-in no hotel. 

DESEMBARQUE DURANTE A VIAGEM DE RETORNO 
Por questões de segurança, não será permitido o desembarque de passageiros em outras cidades 
durante a viagem de retorno. 

Para maior comodidade, o ônibus fará 3 paradas para desembarque na cidade de São Paulo: Terminal 
Rodoviário Barra Funda, Estação Vergueiro e Terminal Tatuapé. Os ônibus não têm autorização para 
promover o desembarque de passageiros em locais diferentes desses mencionados acima. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTE 
A hospedagem nos hotéis obedece, em geral, ao critério nacional de horário de chegada (check in) a 
partir das 14h00 e de saída (check out) até às 12h00.  
Seguro viagem: consultar acréscimo para idade acima de 75 anos completos durante a viagem. 
- Dados solicitados no ato da reserva: nome completo, número do documento com o qual viaja (RG ou 
passaporte), data de nascimento, nacionalidade. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMBARQUE 

Apresentar ao menos um desses documentos na hora do embarque: 
- RG Original 
- Identificação profissional de categoria trabalhista com foto emitida por associações ou federações 
reconhecidas em território nacional. Não é válido apenas crachás de empresas. 
- Carteira de Trabalho 
- Carteira Nacional de Habilitação com foto 
- Passaporte Brasileiro 
- Boletim de Ocorrência, emitido no máximo em 30 dias antes da viagem, caso o passageiro teve os 
documentos extraviados, furtados ou roubados.

AGR Agência de Viagens e Turismo Ltda 
CNPJ 30.517.872/0001-92 

Avenida Paulista, 807 • conj 2315 • São Paulo • SP 

11 2365-5114 | 11 98188-9649
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