NOVOS ROTEIROS
NOVAS DESCOBERTAS

Gastronomia
Cultura
Ecoturismo
Encantamento
#taobacanaquetentamcopiar
Experiências
Estrada Real
Expedição 4 x 4

Bem vindos a Tiradentes

Passeio de Maria fumaça
A bucólica viagem que leva a São João del
Rei . São 13 quilômetros, percorridos em
cerca de 35 minutos. A maria-fumaça
funciona regularmente sexta, sábado,
domingo e feriados. Durante grandes
eventos, feriados prolongados e férias, a
FCA disponibiliza horários extras.

Saídas Tiradentes
6 feira : 13hs e 17hs
Sábado : 14hs e 17hs
Domingo : 11hs e 14hs

Saídas SJ Del Rei
6 feira : 13hs e 17hs
Sábado : 14hs e 17hs
Domingo : 11hs e 14hs

##Horários extras em feridos e períodos de férias
Tarifa adulto: R$ 56,00 (ida e volta ) / R$ 40,00 ( ida )
Tarifa Meia #: R$ 28,00 (ida e volta ) / R$ 20.00 ( ida )
* Poderão ocorrer mudanças de horário e tarifas sem aviso prévio.
Doces caseiros: Não deixe de conhecer os deliciosos e famosos doces caseiros
poduzidos na cidade como o Doce do Bolota: Feito com 15 litros de leite e 200 g de
açúcar, “o doce de leite do Bolota” tem consistência mais leve e bem menos açúcar que as
versões tradicionais.
CHICO DOCEIRO: Desde 1965 ele e sua família adoçam 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 menos de R$2.00 cada. Aberto diariamente das 9 às 18h.

Concerto Barroco
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
acompanha a liturgia e as celebrações
familiares. Duração: 0h40 min - Preço por
pessoa: R$ 30,00 inteira - Horário: Sextafeira - 20:30 horas. Informações: telefone
(32) 3355-1238

Som e Luz

INFORMAÇÕES GERAIS
População: 6.859 ( Sensu 2010) /DDD (32)
/Voltagem :110 V Serviços Bancários :
Bradesco,Itau,Caixa Econômica ( lotérica )
e terminal do BB
Informações Turísticas: 3355-1212 /
Feriados: 19/1 Fundação da cidade; 13/6
Feriado Padroeiro Santo Antônio
Clima e Temperatura :
Primavera - Verão :Clima ameno , com
temperaturas minimas de 18 graus e
maximas de 30 . Chuvas são mais frequentes
entre os meses de novembro e fevereiro .
Outono - Inverno : Clima frio e seco, com
temperaturas altas durante o dia e frio
intenso na parte da manhã e tarde. ( mínimas
podem chegar de 6 graus )

TOME NOTA ...

Com texto gravado pelo ator Paulo Goulart conta a história e detalhes da Matriz Santo
Antônio, com auxilio de focos de luz iluminando o que está sendo narrado. local: Matriz
Sto Antônio - Sexta e domingo às 20:00h. Sábado às 20:30h. Tarifa: R$ 10,00. Tempo
médio : 30 min. Informações : (32) 3355-1238

Marionetes

Espetáculo realizado aos sábados ( A confirmar), pela Cia de Inventos, na
pousada Três Portas (32 3355-1444). Excelente opção para adultos e
crianças.Taxa: adulto R$ 20,00 - Criança: R$ 10,00 – Local : Pousada Três
Portas – Tel 3355-1444

- Nos fins de semana e feriados, existe
restrição ao trânsito de veículos em ruas do
centro histórico .
- Tiradentes possui várias ruas com
calçamento de Pedra, por isso para seu
conforto traga sapatos baixos e/ou tênis.
- Não há caixas 24 horas na cidade
- Muitos estabelecimentos não aceitam
cartões de crédito ou débito.

As periodicidade e as tarifas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Última atualização 01/01/2013
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MUSEU DA LITURGÍA

O que visitar

O Museu da Liturgia de Tiradentes é o único dedicado ao tema
na América Latina com um acervo de mais de 420 peças
sacras dos séculos XVIII a XX.
Rua Jogo de Bola, 15 – Centro
Telefone: (32) 3355-1552
Funcionamento: quinta a segunda, inclusive feriados, de
10h às 17h /taxa R$ 10.00 inteira

MUSEU SANTANA
Instalado na antiga Cadeia Pública de Tiradentes, abriga 291
imagens de Sant'Ana. São obras brasileiras de várias regiões
do país, produzidas entre os séculos XVII e XIX.
Rua Direita, 93 -Entrada pela Rua da Cadeia – Centro
Telefone: (32) 3355-2798
Funcionamento: quarta a segunda, inclusive feriados, de
10h às 19h / taxa R$ 10.00 inteira

Museu Casa Padre Toledo
A casa pertenceu ao líder inconfidente e serviu de cenário
para a primeira reunião dos conjurados em 1788. Conhecido
pelo conjunto de forros pintados, abriga rico acervo do
cotidiano colonial e obras do Mestre Ataíde.
Rua Padre Toledo, 190 – Centro
Telefone: (32) 3355-1549
Funcionamento: terça a sexta, de 10h às 17h /sábado, de
10h às 16h30 / domingo, de 9h às 15h /taxa R$ 10.00 inteira

Museu de Artes Plásticas – Instituto Mário Mendonça
Uma das mais importantes coleções de Arte
Contemporânea de Minas Gerais, seu acervo é composto
pelos mais expressivos artistas brasileiros.
Praça das Mercês, 149 – Centro
Telefone: (32) 3355-1260 / Funcionamento: segunda a
sábado, de 13h às 17h . O agendamento das visitas
deverá ser feito no Centro de Atendimento ao Turista ou
pelo telefone (32) 3355-1212

CENTRO CULTURAL YVES ALVES
Sessões de cinema gratuitas, espetáculos musicais, teatrais
e de dança e exposições. Também funciona o escritório do
Instituto Estrada Real. Rua Direita, 168 – Centro -Telefone:
(32) 3355-1503
Funcionamento: domingo a quarta, de 9h às 18h / quinta a
sábado, de 9h às 22h. A programação cultural mensal
disponível através do site e facebook.
Facebook: www.facebook.com/sesitiradentesccya

Principais Eventos anuais
JANEIRO: Mostra de Cinema
FEVEREIRO: Carnaval
MARÇO: Festival de Fotografia
MAIO: Festival de Teatro
JUNHO: Festival de Motos

JUNHO: Festival Vinho e Jazz
JULHO: Festival de Inverno
AGOSTO: Festival de gastronomia
SETEMBRO: X Terra Estrada Real
DEZEMBRO: Revellion

Chafariz São José
Um dos mais belos exemplares do
período colonial, foi construído em 1749
para o lazer da população e da
escravaria na época colonial. Aberto a
visitação.
Rua Chafariz, s/nº - Centro

Matriz Santo Antônio
Um dos mais belos templos barrocos de
Minas Gerais. Sua fachada foi
modificada em 1810 por Aleijadinho.
Abriga o antigo órgão barroco trazido de
Portugal em 1788. O interessante relógio
de sol em pedra-sabão, colocado no adro
da igreja em 1785, tornou-se símbolo da
cidade.
Aberta à visitação: diariamente das 9h
às 17h. Tarifa : R$ 5.00
Missas: sábado, às 19h / domingo, às
8h·.

Rosário
Foi erguida pela Irmandade dos Homens
Pretos provavelmente no início do século
XVII. Este templo pertenceu a irmandade
do Rosário e São Benedito dos pretos,
que no seu adro realizava as festas de
reinado e congado.Rua Direita, s/nº –
Centro .Aberta à visitação:De terça a
domingo, inclusive feriados. Horário: 9h
às 12h e de 14h às 17h / Tarifa: R$ 2.00
Missas: todo domingo 19h

Passos da Paixão
Pequenas capelas erguidas na cidade a
partir de 1729. Somam seis ao todo, já
que a sétima era armada na entrada da
Matriz de Santo Antônio.
Largo das Forras, Rua Direita, Rua
Padre Toledo, Rua Jogo da Bola e
Largo do Ó - Centro.
Telefone: (32) 3355-1238
Abertos somente durante a Semana
Santa
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Tour Gastronomico
NOVOS ROTEIROS
NOVAS DESCOBERTAS

-

Confira as opções de atividades de lazer que nossa equipe preparou para
que você aproveite ao maximo sua estadia em Tiradentes e região. São
atividades culturais, gastronomicas, ecoturismo e experiências que lhes
proporcionarão novas descobertas.

DESCUBRA TIRADENTES
Esqueça os tradicionais city tours e
tenha a experiência de aprender de
verdade a interpretar o rico
patrimônio local deixado em nossa
arquitetura e cultura popular.
Descubra os segredos escondidos
nas ruas, becos e construções
centenárias de Tiradentes.
Aproveite a companhia de nossos
anﬁtriões locais para compartilhar
bons momentos nesta nova e
diferenciada experiência.

Embarque em uma deliciosa descoberta dos
sabores da região.Conheça a origem dos
nossos famosos doces caseiros, do picolé
artesanal, das geléias de fruta e cachaça de
alambique.
Saídas: Diária ( mediante agendamento)
Tempo médio : 5 horas Tarifa: R$ 150,00
Obs : Minimo de 2 pagantes / Refeição pago a parte
Observação: Exclusivo para venda on line

Saídas: diária ( mediante agendamento) Tarifa: R$ 60,00
Tempo médio : 3 horas
Gratuidade: Menores de 5 anos
Obs : Minimo de 2 pagantes / Não inclui taxas de entrada

TREM SABÍDO ( Maria Fumaça e tour )
Passeio de Maria Fumaça
acompanhado por anﬁtriões locais,
que os conduzirá em um tour especial
em SJ del Rei. O passeio inclui visita
ao rico e eclético patrimônio da
Cidade dos Sinos, podendo ser
incluido visita a antigas minas de
ouro (consultar).
O retorno feito em veículos da Uai Trip
.
Saídas: Sex a domingo ou feriados( mediante agendamento)
Tarifas: R$ 120.00 adulto / R$ 90.00 Estudantes e Maiores de 60 anos
Gratuidade: Menores de 5 anos
Tempo médio : 4 horas Inclui: Bilhetes,anfitrião e transfer de volta
Obs : Minimo de 2 pagantes / Não inclui taxas de entrada

ALAMBIQUES DA ESTRADA REAL
Conheça um verdadeiro museu em
funcionamento. A UAI TRIP te leva a
uma legítima fazenda do séc XVIII
onde funciona o alambique mais
antigo do Brasil, e que há mais de 250
anos pertence aos descendentes do
alferes Tiradentes.Sinta de perto os
aromas da produção artesanal da
melhor cachaça Branca do país
(Ranking Playboy 08/2011). Em
seguida, visita a um dos modernos
alambiques da região, onde é feito armazenagem da cachaça em
madeiras nobres.
Saídas: Diária ( mediante agendamento )
Tarifas: R$ 95.00
Gratuidade: Menores de 5 anos
Tempo médio : 4 horas Inclui: Degustações, anfitrião e transfer
Obs : Minimo de 2 pagantes

TURISMO RURAL
Roteiro de agroturismo por fazendas e
plantações de hortaliças, legumes, flores,
frutas e a fabricação de massas caseiras,
típicas e de descendência italiana, que
abastecem o mercado local.Um convite e
descanso e fuga da rotina.
Inclui : Transporte, almoço e degustações de
frutas e geléias Saídas : Exclusivamente sob
agendamento Horário: Sob consulta
Saídas: diária ( mediante agendamento)
Tempo médio : 4 horas Tarifa: R$ 95,00
Obs : Minimo de 2 pagantes / Refeição pago a parte
Exclusivo para venda on line

ARTESANATO DA ESTRADA REAL
Conheça a origem do rico
artesanato e gastronomia dos
arredores de Tiradentes.
Descubra arte escondida em
pequenos ateliês e lojas
exclusivas.Ao final do dia
delicioso almoço típico feito em
fogão à lenha #.Roteiro inclui
as cidades de Resende Costa,
Prados e o famoso Vilarejo do
Bichinho.

Saídas: diária ( mediante agendamento)
Tempo médio : 7 horas Tarifa: R$ 150,00
Obs : Minimo de 2 pagantes / Refeição pago a parte
Exclusivo para venda on line
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TREKKING ( Caminhadas ecológicas )
ROTEIROS VIVENCIAL FAZENDAS E ALAMBIQUES

Roteiro exclusivas para INTERNET

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. Oferecemos caminhadas, que custam entre R$ 80,00
a R$ 150,00 (com seguro). Reservas: (32) 3355-1161 / 8848-3283
Inclui : Guias de Montanha ou Biólogo - Carro de apoio - Pequeno
Pic -nic - Água Mineral - Seguro acidentes pessoais.

-

Off Road Carrancas
Terra das Cachoeiras
Localizada á pouco mais de 90 km de Tiradentes a
cidade de Carrancas é uma otima opção aos amantes
de atividades ao ar livre.
As lindas paisagens do local serviram de cenário para
a novela Império da TV Globo. O relevo da cidade e o
grande número de nascentes dão a Carrancas o titulo
de a "terra das cachoeiras" um lugar perfeito para os
amantes do turismo de aventura e ecoturismo ou
mesmo pra quem quer apenas um bom banho de
cachoeira.Inclui: Condutor, transporte em veículo 4 x
4 com ar condicionado, pic nic típico e seguro
acidentes pessoais.

TRAVESSIA MIRANTES DA SERRA
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. Horário de Saída:
9h30 min( horário poderá ser alterado a pedido cliente ou de acordo
com necessidade) Nível dificuldade: Médio Distância : 9.89 km
Periodicidade: Diária mediante agendamento. Tempo médio:
3h30 min. Inclui: Guias de Montanha , transfer de volta ,pequeno pic nic.Tarifa: R$ 95.00

TRILHA DO CARTEIRO
Atrativos: Refúgio das Libélulas, mata atlântica, Calçada dos
Escravos, campo rupestres, Cruz do carteiro e Piscinas
naturais.Horário de Saída: 9h30 min Nível dificuldade: Médio
Periodicidade: Diária Tempo médio: 3h30 min Distância Aprox:
6.9 km. Horário de saída: 9h00 min ( horário poderá ser alterado a
pedido cliente de acordo com necessidade) Inclui:Guias de
Montanha , transfer de volta , pequeno Pic -nic Tarifa: R$ 80.00

Saídas: diária ( mediante agendamento)
Tempo médio : 10 horas Tarifa: R$ 255,00
Obs : Minimo de 3 pagantes / Refeição pago a parte
Exclusivo para venda on line

TRILHA DOS INCONFIDENTES
Passeio pela Estrada Parque, que fica aos pés da
Serra São José á 1200 mtsde altitude.O local
proporciona vista panorâmica da região.A atividade
ainda inclui visita ao famoso Vilarejo do Bichinho e o
artesanato da cidade de Prados.Inclui: Condutor,
transporte em veículo 4 x 4 e seguro acidentes
pessoais.

Saídas: diária ( mediante agendamento)
Tempo médio : 4 horas Tarifa: R$ 150,00
Obs : Minimo de 3 pagantes / Refeição pago a parte
Exclusivo para venda on line

Técnicas Verticais ( Rapel )

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.Horário de Saída:
15h30 min e as 16h30 min durante o horário de verão Nível
dificuldade: Médio Distância : 6.59 km Periodicidade: Diária
Tempo médio: 3h30 min Inclui : - Guias de Montanha, transfer de
volta - pequeno Pic -nic , aluguel das laternas. Tarifa: R$ 95.00

Atidade indicada para iniciantes no rapel.Rapel
Realizado sobre o lendário Rio das Mortes ,
utilizando a antiga ponte da Estação de Ibitutinga (
18 km de Tiradentes )

Inclui: Transporte e equipamentos de segurança
Saídas: diária ( mediante agendamento)
Tempo médio : 01 hora Tarifa: R$ 95,00
Exclusivo para venda on line
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Cicloturismo

Ofertas Exclusivas por INTERNET

Roteiro Paulo André
Trilha de nível médio realizada entre fazendas
centenárias e trechos da APA Serra São José.
Contempla toda diversidade de relevo da
região.Passeio ideal para quem busca aventura e
lazer na medida certa. Atrativos: Fazenda do
Menino maluquinho, trilhas na APA São José,
Cachoeira Paulo André. Duração: 02h00 minNível de dificuldade: médio (11 km) inclui:
Monitoramento, Bike 21V , equipamentos de
segurança, seguro de acidentes pessoais.
Periodicidade: Diária Saídas: 10h e 15h
mediante agendamento prévio. Tarifa : R$ 85.00

ROTEIROS PERSONALIZADOS
Roteiro da Caixa Dágua ( auto guiado )
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: Gastronomia local ,margens do Lendário Rio
das Mortes ,Vista da Serra de São José, fazendas, Alambiques e
Restaurante Sabor Rural. Inclui: Bicicleta 21V, capacete, luvas,
chaleira de limonada e seguro de acidentes pessoais.Duração
média: 03h Nível de dificuldade: baixo (18 km) Periodicidade:
Diária Saída: Indeterminada entre as 10h e 17hs. Tarifa: R$ 50.00
Obs: Possuímos bicicletas aro 29 bem com cadeirinha para criaças
menores.

PEDAL NA ESTRADA REAL
Que tal trazer sua turma para um pedal
personalizado em meio as lindas paisagens da
Estrada Real.
Oferecemos logística completa para expedições
de bike.
Redescubra os antigos caminhos que cortam o
estado e encontre lindas montanhas, cachoeiras,
fauna e flora nativa, gastronomia local e muita
aventura. Oferecemos trilhas pequenas , médias
ou expedições ao longo da rota.
Escolha o destino e cosnsute nossa equipe para
explorar os caminhos da Estrada Real.

floating ( descida do rio )
A DESCIDA DO RIO ELVAS
O floating é uma modalidade esportiva 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 o
bote passa por lindas paisagens com rica fauna e
flora. O rio não possui fortes quedas d’água,o que
torna possível que qualquer pessoa possa se
aventurar com seguraça. Ideal para famílias com
crianças a partir de 4 anos de idade.
Inclui: Transporte, monitoramento, técnicas de
remo, e equipamentos de segurança. # Este
roteiro não se enquadra na categoria de Rafting.
É uma uma atividade ecológica, com instruções
de remo, navegação e apreciação e preservação
do meio natural.
Nível dificuldade: Médio ( faixa etária 12 anos )
Saída: 9h30min - Periodicidade: Diária - Tempo
médio: 3h00 min - Tarifa: R$ 95,00
Obs: Grupo minímo de 5 pessoas . Aatividade
depende do nível do rio, podendo ser cancela por
questões de segurança ou baixo volume de água.

Geoturismo

-

PINTURAS RUPESTRES
E MINA DE OURO

Veja de perto as pinturas rupestres deixadas na
rocha por antigos habitantes da nossa região.A Serra
do Lenheiro guarda marcas deixadas no período
Neolítico ( aproximadamente 3600 anos ).Em seguida,
embarque em uma aventura incrível explorando uma
antiga mina de Ouro ( Bêta ) que se mateve ativa até
a década de 1980, e que impulsionou o
desenvolvimento econômico da região.
Roteiro inclui: guia local , transfer, seguro acidentes
pessoais e entrada na mina.

CAVALGADAS
ROTA TREM DO SERTÃO

Inclui: Transporte, monitoramento e bilhetes
Saídas: diária ( mediante agendamento)
Tempo médio :2h30min Tarifa: R$ 95,00
Obs : Minimo de 2 pagantes / Refeição pago a parte

Espeleoturismo

Trajeto dentro da propriedade saindo da sede da Fazenda Nossa
Senhora das Merces construída em 1941 passando por belas
matas e trilhas, em contato com a natureza e animais silvestres e
pela antiga estação de Ibitutinga da Ferrovia Oeste de
Minas.Oferecemos um delicioso café com quitandas à moda
mineira na fazenda. Duração: 03:30 h Nível de dificuldade:
médio Incluso: Monitoramento(professor de equitação) , seguro e
café colonial

CAVALGADA FAZENDA DO POMBAL
Cavalgada para a Fazenda do Pombal, que carrega um título
importante: berço do mártir da Inconfidência Mineira Joaquim José da
Silva Xavier, o Tiradentes. Além disso, no sítio histórico se encontram as
ruínas de um Engenho de cana de açúcar que funcionou há
aproximadamente duzentos e cinqüenta anos atrás. O local oferece
também o resgate histórico do lendário Rio das Mortes, que margeia a
unidade.Duração: 03:30 h Nível de dificuldade: médio

Incluso: Monitoramento(professor de equitação) , seguro e café
colonial

Receptivo Turistico
Reservas: hotéis, pousadas e restaurantes.
Transfer Aeroportos:
>Conns >Pampulha >São João Del Rei
Fretamento de veículos com motorista
(carros executivos, veículos 4X4vans, micro e utilitários)
Doblo 7 lugares / Land Rover 7 Lugares /Van Executiva 16 lugares
Micro Onibus 28 lugares

Atendimento personalizado para grupos e excursões:
Escolas (Pedagógicos)
Esportes
Empresas
Melhor Idade

GRUTA CASA DE PEDRA
Conheça uma gruta de formação calcária com mais
de 300 milhões de anos esculpida a milhares de anos
pela ação contínua do Rio dass Mortes.A fama do local
é antiga e já recebeu vistas ilustres como do
Imperador Dom Pedro II e o aqurelista Rugendas.
Periodicidade: Sábado e Domingo ( horários
especiais em períodos de férias e feriados )
Saídas: Saídas entre 10h às 16h.
Faixa etária: acima de 3 anos

Inclui: Bilhete entrada e monitoramento
Saídas: diária ( mediante agendamento)
Tempo médio : 01 hora Tarifa: R$ 20,00
Obs : Não inclui transporte até a caverna

Cidades Históricas / Inhotim
Em parceria com receptivos locais, oferecemos
passeios de um dia (day Tours ) para cidades do
Ciclo do Ouro ( Ouro Preto, Mariana e
Congonhas ) ou para o Parque Inhotim. Venda
exclusiva no site.

Foto: Tomba Ecoturismo

# 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 01/01/2016

