Praça Berço da Liberdade n 168 a
Tiradentes - MG / Tel: (32) 33551161 /8848-3283
uaitripecoturismo@gmail.com
www.uaitrip.com.br

Produzido Por

PROGRAME-SE
TIRADENTES MG

Se você procura entretenimento e cultura em sua próxima viagem, Tiradentes é o destino ideal. A cidade
oferece várias opções de lazer que irão agradar ao público de todas as idades. Para lhe ajudar a programar
suas atividades a UAI TRIP e algumas pousadas parceiras diponibilizam este documento (6 páginas ) que contém o
descritivo e tarifário das principais atrações de Tiradentes e região. Escolha sua atividade e programe-se com a UAI
TRIP. Para garantir sua participação sujerimos que verifique a disponibilidade e faça uma pré-reserva pelo e-mail:
uaitrip@oi.com.br ou pelos telefones : (32) 3355-1161 / (32) 8848-3283 / (32) 8839-5911.

Passeio de Maria fumaça
A bucólica viagem que leva a São João del Rei é feita a bordo de
uma locomotiva a vapor americana do início do século XX. São 13
quilômetros, percorridos em cerca de trinta e cinco minutos. A mariafumaça funciona regularmente sexta, sábado, domingo e feriados.
Durante grandes eventos, feriados prolongados e férias a FCA
diposnibiliza horários extras.Compra antecipada de Ingressos pelo e
mail uaitrip@oi.com.br ( Prazo minimo de 72 horas )

-

O que visitar
Matriz Sto antônio
Um dos mais ricos exemplares do barroco brasileiro,
a Matriz foi construída com a frente voltada para a
Serra de São José. Logo na entrada, é difícil não se
impressionar com os lustres de prata e a quantidade
de ouro que decora o altar e suas imagens. A
Aleijadinho são atribuídas as esculturas da fachada
e da portada, que datam de 1810. No alto, o órgão
português de 1788 tem oito fileiras de tubos e
belíssimas pinturas em estilo rococó. tarifa: R$ 5,00
Peiodicidade : diária Horário: 8h as 17h

horário convencional
Sexta-feiras e Sábados
Partindo de SJ Del Rei :
10h e 15h
Partindo de Tiradentes:
13h e 17h

domingo
Partindo de SJ Del Rei :
10h e 12h
Partindo de Tiradentes:
11h e 14h

tarifas
Ida e Volta: R$ 50,00 ( inteira )
Ida : R$ 40,00 ( Inteira )

Tarifa Especial
( 1/2 - Maiores de 60 anos e
estudantes com carteirinha )
Ida e Volta: R$ 25,00
Ida : R$ 20,00 ( Inteira )
Gratuidade para menores de 06
anos de idade.
Horários Extras nas
Férias, Feriados e eventos

Compra antecipada de Ingressos pelo e mail uaitrip@oi.com.br (
Prazo minimo de 72 horas )
* Tarifa especial Idosos e/ou estudantes apenas no guichê da Ferrovia

Consulte: Ferrovia Centro Atlântica telefone: (32) 3371-8485

Espetáculo Som e Luz na Matriz
No espetáculo de som e luz, um texto gravado pelo ator
Paulo Goulart conta a história e detalhes da Matriz Santo
Antônio, enquanto um foco de luz ilumina o que está sendo
narrado. local: Matriz Sto antônio Periodicidade: Sexta e
domingo às 20:00h. Sábado às 20:30h ( a confirmar ) .Tarifa:
R$ 10,00. Tempo médio: 30 min. Obs: Em dias de
casamento o espetáculo não acontece.informações :
(32)3355-1238.
As
periodicidade e as tarifas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

O casarão pertenceu a um dos líderes dos inconfidentes
na região, padre Carlos Correia Toledo e Melo, e serviu de
cenário para a primeira reunião dos conjurados, em
1788. Em dez de seus 16 cômodos há belas pinturas no
forro. O museu abriga peças de mobiliário e obras de
Mestre Ataíde. Tarifa: R$10,00 (1/2 para estudantes e
idosos) Periodicidade: Terça a Domingo Horário: 10 as
17h (bilheteria fecha as 16:30) Guias em francês (sempre
disponível) e inglês (sob consulta) Tel: (32) 3355-1549.

Museu da Litúrgia
O novo espaço cultural e religioso de Tiradentes conta
com quatro grandes ambientes para exposições
multimídia, através de telões espalhados pelo local. Peças
de vestuário religioso, jogos lúdico-religiosos para
crianças e sala de ex-votos paroquiais são algumas das
atrações deste museu.Periodicidade: diária Horário: 10
às 17h (bilheteria fecha as 16h)Tarifa: R$ 10,00 (1/2
estudantes e idosos acima 65 anos ). Tel: (32) 3355-1552.

Agência Recomendado pelo

Museu Pe. Toledo

igreja Nsra Rosário
Construída por escravos, a igreja mais antiga da
cidade tem uma torre inacabada. Preste atenção no
altar-mor, folheado a ouro, em estilo rococó; no arco
de pedra de cantaria com a pintura Os 15 Mistérios
do Rosário; e nos altares laterais, que exibem
imagens dos santos negros São Benedito e Santo
Antônio de Categeró.

Última atualização 01/01/2012
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Concerto Barroco Matriz Sto. Antônio
Apresentação de concerto barroco no órgão da matriz de
Santo Antônio. Belo exemplar do século XVIII, que enche
de novo a cidade de Tiradentes com sua bela sonoridade.
Uma viagem no tempo onde a efervescência musical do
período barroco e o órgão acompanhava a liturgia e as
celebrações familiares. Duração: 40 min - Preço por
pessoa: R$ 30,00 - Periodicidade: Sexta-feira - Horário:
20:30 horas - reservas: (32) 3355-1238

Teatro de Marionetes
Espetáculo realizado aos sábados ( A confirmar), pela Cia
de Inventos, na pousada Três Portas (32 3355-1444).
Excelente opção para adultos e crianças.tarifa: adulto r$
10,00 - Criança: R$ 5,00 – Local : Pousada Três Portas –
Informações Tel 3355-1444

Balneário Águas Santas
Situado no bairro de Águas Santas, localizado a 11 Km de
Tiradentes, o balneário possui 2 piscinas com águas com
temperaturas médias de 28º centígrados e propriedades
terapêuticas.Tarifa: R$ 12,00 - Consulte opções de trilhas
ecolígicas. horário de funcionamento: Seg. a Sex.: 08h
às 21h (em Janeiro: 08h às 19h). Sáb. e dom.: 08h às 18h
av. Presidente Castelo Branco, S/n, Águas Santas
telefone: (32) 3371 7154.

Doces Caseiros
Doce do Bolota: em 1976, o cozinheiro bolota, diabético que
adorava guloseimas, inventou uma receita diferente para o doce
de leite. Com 15 litros de leite para apenas 200 g de açúcar, “o
doce de leite do bolota tinha consistência mais leve e bem menos
açúcar que as versões tradicionais. Sua esposa e sua filha não
deixaram morrer a tradição – elas fabricam também outros tipos
de doces, como os de frutas. As portas da casa ficam fechadas,
mas é só bater e se dirigir para os fundos.

Chafariz São José
Tem três fontes, cujas funções originais eram
fornecer água potável para a população (a da
frente), servir como local para lavar roupas (ao lado)
e bebedouro de animais (na parte de trás). Acima
delas está a imagem de terracota de S. José de Botas,
do século XVIII.

Museu Do Automóvel
Localizado a 1 km do vilarejo do Bichinho, exibe cerca
de 50 veículos restaurados e em funcionamento, com
predominância de modelos americanos e europeus das
décadas de 40 a 60. Funcionamento: Quarta a
Domingo de 9hs ás 18hs -Tarifa: R$ 10,00.

Igreja Nsra das Mercês
A fachada é simples e o interior, em estilo rococó,
foi pintado por Manoel Victor de Jesus, mesmo
artista que trabalhou na Matriz de Santo Antônio.
Passagens da vida de Nossa Senhora estão
retratadas na nave principal.

Cidades Vizinhas
BICHINHO ( Vitoriano Veloso )
O arraial tem sua raízes no séc XVIII e pouco
se desenvolveu ao longo de mais de dois
séculos.Todavia meados dos anos 90 o
vilarejo teve sua rotina mudada atravez do
turismo. Aprodução de artesanato colocou o
Bichinho no mapa do turismo e arraial
encontrou no turism o uma nova esperança
de desenvolvimento. Atualmente o povoado
reune dezenas de lojas e ateliers onde se
encontra lindos trabalhos em diversos
seguimentos como:Arte em ferro, madeira,
papel-machê, cabaças, artes plásticas e
outros. A Recentemente a fama do vilarejo tem
corrido o mundo não só por sua produção
sustentável de artesanato, mais também pelos
sabores dos Restaurantes Locais como o
famoso Tempêro da Angela.

PRADOS ( 18 Km )
ChICO DOCEIRO: desde 1965 sua família adoça a vida dos turistas
com quitutes como o doce de abóbora,beijinho,cocada e o famosos
canudo de doce de leite feito em fogão a lenha. Os docinhos
custam em média R$ 0,70 a unidade. aberto diariamente das 9 às
18h.
As periodicidade e as tarifas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Última atualização 01/01/2012

ATRATIVOS

Passeio de aproximadamente 80 minutos, realizado à
noite pelo centro histórico de Tiradentes, em uma
charmosa jardineira Chevrolet 1935. O condutor,
apresenta de uma maneira bem descontraída, histórias,
causos e lendas de Tiradentes. importante: Por se tratar de
uma atividade com participação limitada a sete
passageiros por viagem, reservas antecipadas são
f u n d a m e n t a i s . R e s e r v a s : A g ê n c i a U a i Tr i p
uaitrip@oi.com.br Tarifa: R$ 50,00 Periodicidade :
diárias (sob consulta) horário 18h e 20h (horário de verão
19h30 min e 21h00 min )

O que visitar

Agência Recomendado pelo

Roteiro noturno – Jardineira 1935

-

Segundo a tradição local, as origens do antigo
arraial de N. S. da Conceição dos Prados
remontam do ano de 1704, quando se descobriu
ouro naquela região e se construiu uma pequena
capela. As principais atrações ficam por conta da
Igreja Matriz, os belos casarões coloniais, a
tradição musical através da Lira Ceciliana e o rico
e variado artesanato em couro e madeira, que a
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ROTEIROS VIVENCIAL FAZENDAS E ALAMBIQUES
Conheça com a UAI TRIP o
alambique mais antigo do Brasil
funcionamento, e que há mais
de 250 anos pertence aos
descendentes do alferes
Tiradentes. No local você
presenciará todo o processo de
produção da melhor cachaça
Branca do Brasil (Ranking
P l a y b o y 0 8 / 2 0 11 ) . E m
seguida,visita a um dos mais
modernos alambiques do país, onde é produzida a premiadíssima
cachaça Jacuba. Toda esta programação realizada com
segurança em veículos executivos guias especializados e sempre
acompanhada por muita prosa e causos Mineiros.
Periodicidade: diárias - Tempo médio: 04h - Grupo Mínimo: 2
participantes. Tarifa: R$ 65,00 - Reservas (32) 3355-1161 / 88483283

ROTEIROS ARTESANATO NA ESTRADA REAL
A região de Tiradentes é cercada
de cidades e vilarejos que
possuem excelente infraestrutura e ótimas opções para
passeios e compras. Resende
Costa, Prados e o famoso
Vilarejo do Bichinho formam um
circuito turístico importante.
Atividade realizada em veículos
executivos.inclui: guia local,
visita monitorada lojas e ateliers
experiências vivenciais únicas.
Atividade realizada apenas sob reserva antecipada.Grupo
Minimo: 02 Participantes - Tempo médio: 06h Tarifa: R$ 95,00
Reservas (32) 3355-1161 / 8848-3283 * Não inclui despesas
com almoço e bebidas.

# As atividades poderão ser canceladas por condições climáticas ou por razões de força maior, sem aviso prévio,
* As periodicidade e as tarifas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Última atualização 01/07/2012

cada dia ganham mais destaque por sua
beleza e qualidade.

CEL. XAVIER CHAVES ( 22 Km )
Com pouco mais de 3 mil habitantes, esta
pequena e pacata cidade inserida dentro
dos circuitos Estrada Real e Trilha dos
Inconfidentes, se destaca por ser um das
cidades mais tranqüilas e acolhedoras da
região. O cartão postal da cidade, a Igrejinha de Nossa Senhora do Rosário, em
estilo barroco jesuítico, foi construída de
pedra pelos escravos, por volta de 1717.
Duas atrações são imperdíveis: o sobrado
construído por Coronel Xavier e o engenho
Boa Vista, considerado pela embratur, o
mais antigo do brasil em funcionamento, que pertenceu ao irmão mais velho de
Tiradentes, o Padre Domingos da Silva
Xavier, produzindo excelente cachaça do
mesmo modo que há 250 anos atrás.

RESENDE COSTA ( 42 Km )
Uma tradição da cidade é dizer que cada
casa possui um tear, onde verdadeiros
artistas produzem os mais belos trabalhos
como colchas, tapetes, cortinas, etc,
tornando Resende Costa, uma referência
no artesanato têxtil. Fundada na primeira
metade do século XVIII para abrigar
tropeiros e viajantes, tem como destaque a
capela de N. S. da Penha de França, de
1749. Acidade foi erguida sobre um imenso
rochedo, conhecido como laje, de onde de
tem um privilegiado panorama da paisagem
montanhosa da região.

SANTA CRUZ DE MINAS ( 5 Km )
Considerado o menor entre os municípios
do Brasil e inserida no Circuito Estrada Real,
Santa Cruz de Minas tem em seu artesanato
grande variedade de artistas nas áreas de
pintura, cerâmica, madeira e especialmente
móveis Rústicos e de demilição.

SÃO JOÃO DEL REI ( 12 Km )

ROTEIROS VIVENCIAIS /HISTÓRICOS

Nossa equipe oferece uma
opção de roteiro diferenciado e
exclusivo. Vivencie a essência
de nossa história através do
tradicional passeio de Maria
Fumaça, seguido por tour
especial na famosa São João
Del Rey a cidade dos sinos.
roteiro inclui: Bilhetes da Maria
Fumaça, guia local, visita aos
principais pontos turísticos,
monumentos , museus e antigas bêtas (minas de ouro). O retorno
é feito em veículos executivos e com guias diferenciados e grupo
máximo de 10 pessoas. Passeio realizado mediante reserva
pelos telefones (32) 3355-1161/ 8848-3283 Saídas: Sexta à
Domingo e feriados / Tempo médio: 05h. tarifa: R$ 90,00 obs:
Durante férias, eventos e feriados, horários especiais. Grupo
minimo de 2 pessoas Reservas (32) 3355-1161 / 8848-3283

Cidades Vizinhas ( cont )

Agência Recomendado pelo

MARIA FUMAÇA + TOUR ESPECIAL

Fundada no início do século XVIII, é dona de
um dos mais belos patrimônios históricos e
culturais do estado. Entre tantos, ganham
destaque a Igreja de São Francisco de Assis
com suas palmeiras imperiais, a Catedral
Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Igreja
do Rosário, Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, Rua Santo Antônio, Rua Direita,
Ponte da Cadeia, Prefeitura, Museu
Regional e o complexo da estação
ferroviária, que guarda relíquias que fazem
parte da história ferroviária do Brasil. A terra
onde os sinos falam guarda a tradição
musical em suas orquestras bicentenária
(Lira Sanjoanense, Ribeiro Bastos) além a
do artesanato em estanho, sendo a única
cidade do mundo a utilizar este metal para a
produção de artefatos domésticos.
Consulte opção de Roteiros guiados . Uai
Trip (32) 3355-1161 uaitrip@oi.com.br
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trekking ( Caminhadas ecológicas )

Cavalgadas

A onipresente Serra de São José desafia você a trocar por
algumas horas o charme do Centro Histórico pela diversidade da
natureza local. São várias trilhas que podem subir aos principais
mirantes da serra, a até 1 260 m de altitude, passando por três
diferentes biomas (2h30 a cinco horas, dificuldades baixa e média).
Todas atravessam a chamada Calçada dos Escravos, do início do
século XVIII. A Agência Uai Trip têm guias para as caminhadas, que
custam entre R$ 50 a R$ 70 (com seguro). ( texto guia 4 rodas 2011 ) .

As paisagens de Tiradentes são um
irresistível convite a prática de cavalgadas
ecológicas.AUAI TRIP oferece diariamente duas
opções de roteiros que podem ser curtas (1h45
min) ou moderadas ( 4 horas duração ).Todas
realizadas com animais treinadose com o máximo
de segurança. (32) 3355-1161 / 8848-3283

CAVALGADA MENINO MALUQUINhO

Principal atividade de ecoturismo de Tiradentes.
Destaque pela riqueza de fauna e flora da APA São José e
o refúgio das Libélulas com seus mirantes que chegam até
1260 mts. Atrativos: Refúgio das Libélulas, mata atlântica,
Calçada dos Escravos, mirantes da Serra (1100 mts -1250
mts),vegetação rupestre, Cachoeira do Mangue, antiga
área de extração do ouro, trechos vicinais da Estrada Real inclui: Monitoramento, bastão de caminhada aluguel de
mochila com água e lanche, transporte e seguro acidentes
pessoais. Nível dificuldade: Médio ( faixa etária 12 anos )
Saída: 9h30min - Periodicidade: Diária - Tempo médio:
5h00 min - Tarifa: R$ 65,00 Grupo minimo de 2 pessoas

TRILhHA DO CARTEIRO
Você está convidado a descobrir os segredos da “
mistériosa Trilha do Carteiro,uma lenda contada mais de
dois séculos que atravessa gerações. Destaque também
para a riqueza de fauna e flora da APA São José, para o
refúgio das Libélulas e mirante.Atrativos:Refúgio das
Libélulas, mata atlântica, Calçada dos Escravos, campo
rsupestres, cruz do Carteiro e piscinas naturais.Inclui: guia ,
bastão de caminhada aluguel de Mochilas com água e
lanche.Nível de dificuldade: Médio ( faixa etária 10 anos )
Saída: 9h30min - Periodicidade: Diária - Tempo médio:
3h30 min - Tarifa: R$ 50,00 Grupo minimo de 2 pessoas

de 2 pessoas

CAVALGADA BICHINHO CAVAS
Trecho técnico e sinuoso liga Tiradentes ao Arraial
do Bichinho, passando por trilhas e cavas
centenárias as margesn do Rio das Mortes.
Atrativo:Margens do Rio das mortes,cavas
centenárias,vilarejo do bichinho,Estrada Real,Vista
da Serra. Nível dificuldade: Médio ( faixa etária 12
anos ) Saída: 10 H - Periodicidade: Diária - Tempo
médio: 4h00 min - Tarifa: R$ 100,00 - Grupo

minimo de 2 pessoas

OFFROAD 4X4
Para quem quer conhecer as belezas da
Serra São José sem ter que fazer muito
esforço, poderá se aventurar no OFF ROAD pela
Estrada Parque Passos dos Fundadores.
Aatividade é realizada em um veículo 4 X 4 levará
você por entre trilhas até a base do Pico dos Muares
e aos vilarejos do Bichinho e cidade de Prados.

CAMINHADA DO PÔR DO SOL ( Noturno )
Que tal curtir um lindo fim de tarde observando o pôr do
sol nos Mirantes da Serra São José? Venha você também
apreciar este espetáculo da natureza em nossa companhia.
Atrativos: Refúgio das Libélulas, mata atlântica, calçada
dos Escravos, Topo da Serra (1250 metros), campos
rupestres, observações do Pôr do sol e cosntelações inclui: Guia, mochila com água e lanche, aluguel de
lanternas e transporte, bastão de caminhada e transporte.
Nível dificuldade: Médio ( faixa etária 12 anos ) Saída:
9h30min - Periodicidade: Diária - Tempo médio: 5h00 min
Tarifa: R$ 70,00 Grupo minimo de 3 pessoas
# As atividades poderão ser canceladas por condições climáticas ou por razões de força maior, sem aviso prévio,
* As periodicidade e as tarifas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Última atualização 01/08/2012

OFF ROAD
TRILHA DOS INCONFIDENTES
Atrativos: Estrada Parque, mata Atlân tica,
fazendas, paredões da serra, vista
panorâmica da região, trilha em cavas ,
Vilarejo do Bichinho,Cidade de Prados. Inclui:
Monitoramento e transporte em veículo Toyota
Bandeirante 4 X 4 .Nível dificuldade: Baixo
Saída: 9h30min Periodicidade: Diária sob
consulta - Tempo médio: 5h00 min - Tarifa:
R$ 65,00 Grupo minimo de 3 pessoas

Agência Recomendado pelo

TRAVESSIA (MIRANTES DA SERRA)

Por se tratar de um passeio curto é indicado para
iniciantes oupara quem gosta de dar alguns
«galopes» Atrativos: Cachoeira Paulo André,
Fazenda do colégio, Fazenda Menino Maluquinho.
Nível dificuldade: Baixo ( faixa etária 7 anos )
Saída: 10h e 15h - Periodicidade: Diária - Tempo
médio: 1h40 min - Tarifa: R$ 80,00 Grupo minimo

ROTEIROS DE ECOTURISMO

Reservas (32) 3355-1161 / 8848-3283

( descida do rio )

O floating é uma modalidade que usa
botes infláveis para até 10 pessoas. O passeio
começa em uma fazenda a 8 km de Tiradentes, que
possui acesso ao rio. Durante a descida ao pé da
estrada que segue para Distrito do Elvas, no trajeto o
bote passa por lindas paisagens com rica fauna e
flora. Ao final destaque para ponte da AMGT 430 e
também pelo pontilhão da Maria Fumaça construido
em 1881. O rio não possui fortes quedas d’água.O
que torna possível que qualquer pessoa possa se
aventurar no floating . “É um passeio peculiar e
divertido”.

A DESCIDA DO RIO ELVAS

A descida de pouco mais de 5kms do Rio tem
seguintes atrativos: Estrada do Elvas, fazenda Rural,
Margem do Rio Elvas, Fauna e Flora local, Pontilhão
do Trem Maria fumaça e banho de Rio. Inclui:
Transporte, monitoramento, técnicas de remo, e
equipamentos de segurança. # Este roteiro não se
enquadra na categoria de Rafting. É ume uma
atividade ecológica, com instruções de remo,
navegação e apreciação e preservação do meio
natural.Ideal para familias com crianças a partir de 4
anos de idade. Nível dificuldade: Médio ( faixa etária
12 anos ) Saída: 9h30min - Periodicidade: Diária Tempo médio: 3h00 min - Tarifa: R$ 70,00
Reservas (32) 3355-1161 / 8848-3283 - Grupo minimo
de 5 pessoas

ROTEIROS DE ECOTURISMO

floating

Cicloturismo
-

CICLOTURISMO TRILHA CAIXA D’ÁGUA
Trilha leve seguindo o traçado antiga linha férrea
Oeste de Minas, possibilitando assim pedalar por
terreno plano. Passeio ideal para quem quer curtir as
belezas da região sem precisar fazer muito esforço.
Atrativos: Paisagens às margens do Lendário Rio
das Mortes ,Vista da Serra de São José, fazendas,
Alambiques e Restaurante Sabor Rural. Tempo
Médio: 03h30min Nível de dificuldade: baixo faixa
etária apartir de 10 anos inclui: Bicicleta 21V,
capacete, luvas, serviço de resgate e chaleira de
limonada no Sabor Rural Periodicidade: Diária
Saída: Indeterminada a partir de 9h até 17h Tarifa:
R$ 40,00 Grupo minimo de 2 pessoas Reservas
(32) 3355-1161 / 8848-3283

CICLOTURISMO - CACHOEIRA PAULO ANDRÉ
Trilha de nível médio realizada entre fazendas Centenárias aos pés
da Serra São José. Contempla boa parte da rica diversidade de
relevo , fauna e flora da região.É o passeio ideal para quem busca
aventura e lazer na medida certa.Atrativos: Fazendas centenárias,
- do Menino maluquinho, Fazenda do Colégio,APA São
Fazenda
José, Cachoeira Paulo André. Duração: 02h00min- Nível de
Dificuldade: Médio (11 km) faixa etária 12 anos inclui:
Monitoramento, Bike 21 Velocidades , serviço de resgate e
equipamentos de segurança ( capacete e luva ) Periodicidade:
Diária Saída: 10h e 15h Tarifa: R$ 70,00 Grupo minimo de 2
pessoas - Reservas (32) 3355-1161 / 8848-3283

Agência Recomendado pelo

Nossos roteiros de Bike foram elaborados
para atenter a um público variado, com duração e
níveis de dificuldade diferentes.Ambos são
realizados com bicicletas semi-profissionais de 21
velocidades e muito confortáveis. Para sua maior
segurança e conforto possuímos sistema de
comunicação e estrutura de resgaste.

# As atividades poderão ser canceladas por condições climáticas ou por razões de força maior, sem aviso prévio,
* As periodicidade e as tarifas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Última atualização 01/07/2012
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