PROGR AM E-SE
TIRADENTES - MG
Aceitamos os cartões:

ROTEIROS GASTRONÔMICOS ( SOMENTE C/ AGENDAMENTO PRÉVIO )

Tour Gastronomico
Embarque em uma deliciosa descoberta dos sabores
da região: Doces caseiros,chocolates, trufas,picolé de
frutas, cerveja artesal e cachaça de alambique.VENDA
EXCLUSIVAMENTE PELO SITE !!!
Saídas: diária ( sob Consulta )
Tempo médio: 4 horas
Tarifa: R$ 150.00 Mínimo de 02 participantes

11.053203.10.0001.3

Tour Alambiques
Se você procura entretenimento e cultura em sua próxima viagem, Tiradentes é o
destino ideal. A UAI TRIP oferece opções para toda família, escolha suas atividades e
AGENDE com a UAI TRIP, através do e-mail :uaitrip@oi.com.br
Para garantir sua participação sugerimos que veriﬁque a disponibilidade e faça uma
pré-reserva pelo e-mail ou pelos telefones : (32) 3355-1161| (32) 8848-3283 |

ATIVIDADES CULTURAIS ( SOMENTE C/ AGENDAMENTO PRÉVIO )

Trem Sabído ( trem + tour )
Passeio de Maria Fumaça acompanhado de guia
personalizado, seguido por tour especial em São João
del Rei.O Roteiro inclui visita aos principais pontos
turísticos, monumentos, museus e até mesmo antigas
minas de ouro (consultar).
O retorno é feito em carro ou van.
Saídas: Sexta feira e Sábado 13hs e domingo 11hs
Tempo médio: 4 horas ( horário especial feriados )
Tarifa Internet : R$ 90.00 inteira / R$ 70.00 meia

Descubra Tiradentes ( City Tour )
Descubra os segredos escondidos nas ruas, becos e
construções centenárias de Tiradentes. Atividade
conduzida por proﬁssionais credenciados pelo
Ministério do Turismo com visita aos principais
atrativos turísticos de Tiradentes, incluindo seu
interior.
Saídas: diária ( sob Consulta )
Tempo médio: 2 horas
Tarifa Internet: R$ 50.00

Artesanato 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 ( sob Consulta )
Tempo médio: 7 horas
Tarifa Internet: R$ 150.00
# Almoço pago a parte

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: Diárias ( sob consulta )
tempo médio: 4 horas
Tarifa Internet: R$ 80.00

ROTEIROS ECOTURISMO ( SOMENTE C/ AGENDAMENTO PRÉVIO )

Trekking
Conheça as trilhas da Serra São José, com toda sua
riqueza histórica de lendas e natureza
ímpar.Oferecemos algumas opções de roteiros que
incluem - guia, lanche, bastão de caminhada, água
mineral , seguro de acidentes pessoais e transporte.
Clique e veja mais roteiros no nosso site
www.uaitrip.com.br

Trilha do Carteiro
Atrativos: Refúgio das Libélulas, Trilha em
remanecênte de Mata Atlântica, a Histórica Calçada
dos Escravos, Campo rupestres, a lendária Cruz do
Carteiro e Piscinas naturais.
Saídas: Diárias 9h30m ( sob agedamento)
Tarifa Internet: R$ 60.00
TEMPO MÉDIO
DIFICULDADE
3h30min

Média

Travessia Mirantes da Serra
Atrativos: Refúgio das Libélulas, Trilha em
remanecênte de Mata Atlântica, a Histórica Calçada
dos Escravos, Campo rupestres, a lendária Cruz do
Carteiro e Piscinas naturais.
Saídas: Diárias 9hs ( sob agedamento)
Tarifa Internet: R$ 75.00
TEMPO MÉDIO
DIFICULDADE
5h30min

Média

Trekking Por do Sol
Atrativos: Refúgio das Libélulas, Trilha em
remanecênte de Mata Atlântica, a Histórica Calçada
dos Escravos, Campo rupestres, a lendária Cruz do
Carteiro e Piscinas naturais.
Saídas : Diárias 9hs ( sob agedamento)
Tarifa Internet : R$ 80.00
TEMPO MÉDIO
DIFICULDADE
4h00min

Média

ROTEIROS ECOTURISMO

ROTEIROS ECOTURISMO

CAVALGADAS

FLOATING

Rio Elvas

O Floating é uma modalidade que usa botes
infláveis para até 10 pessoas. É um passeio pecular
e divertido. O Rio Elvas não possui grandes
corredeiras, proporcionando assim um passeio mais
tranquilo, indicado para toda família. Ao fim da
descida,os participantes poderão tomar um
delicioso banho de rio.
Saídas diárias: 10 hs e 15hs (Mínimo 6 participantes)
Faixa Etária: 4 anos Tarifa Internet: 80,00
TEMPO MÉDIO

DIFICULDADE

3h30min

Baixa

CICLOTURISMO

As paisagens de Tiradentes são um convite a
prática de cavalgadas ecológicas. A Uai Trip
em parceria com criatórios da cidade oferece
diáriamente opções de passeios no entorno
da Serra São José. Mais informações e
opções de roteiros em nosso site

ESPELEOTURISMO ( Caverna )
Conheça uma gruta de formação calcária com
mais de 300 milhões de anos esculpida a
milhares de anos pela ação contínua do Rio
das Mortes.
TEMPO MÉDIO

DIFICULDADE

50min

Baixa

TÉCNICAS VERTICAIS RAPEL

Trilha Caixa D´agua
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 físico.
Saídas: diária ( sob Consulta )
Tempo médio: 2h30 min
Tarifa Internet: R$ 40.00
Faixa etária : 8 anos

No lado externo da Gruta Casa de Pedra
existe uma via de rapel com 12 metros de
altura, indicada para iniciantes na
atividade Duração média: 20 minutos
Periodicidade: Sob consulta
Periodicidade: Sábado e Domingo \
Faixa etária: A partir de 4 anos
Horário: Saídas a cada 45 minutos
entre 10h e 15h
Tarifa: R$15,00
TEMPO MÉDIO

DIFICULDADE

30min

CORPORATIVO E ROTEIROS PEDAGÓGICOS
TEMPO MÉDIO

DIFICULDADE

3h30min

Baixa

Cachoeira Paulo Andre
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.
Saídas: diária ( sob Consulta )
Tempo médio: 2h30 min
Tarifa Internet: R$ 70.00
Faixa etária : 15 anos
TEMPO MÉDIO

DIFICULDADE

2h30min

Média

EXPEDIÇÕES: CAVALO BIKE, OFF ROAD E ACAMPAMENTO

Apoio para Roteiros personalizados

Baixa

OUTRAS ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA

RECEPTIVO TURÍSTICO
Para seu conforto e segurança a Uai Trip
oferece serviço de receptivo local na região
deTiradentes.
Empresa ﬁliada a ABAV MG e credenciada
pela SETUR MG dentro do programa Minas
Recebe.
SERVIÇOS OFERECIDOS
Contratação de guias (Nacional)
Contratação de guias bilingue (Inglês)
Reservas: hotéis, pousadas e restaurantes.
Transfer Aeroportos:
>Conﬁns
>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

Jardineira 1935
Passeio de aproximadamente
80 minutos, realizado à noite
pelo centro histórico de
Tiradentes, em uma charmosa
jardineira Chevrolet 1935.
Reservas: Agência UAI TRIP:
(32) 3355-1161 / 8839-5911
Tarifa: R$ 60,00 Saídas:
diárias (sob consulta) horário
18h e 20h (horário de verão
19h30 min e 21h00 min )

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$ 15,00 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.

Concerto Barroco
Concerto barroco no órgão da matriz de Santo Antônio, instrumento
légitimo do século XVIII. Usado originalmente para acompanhar a
liturgia e as celebrações familiares. Duração: 0h40 min - Preço por
pessoa: R$ 30,00 - horário: Sexta-feira - 20:30 horas reservas: (32)
3355-1238

Espetáculo Som e Luz
Com 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 - Sexta e domingo às
20:00h. Sábado às 20:30h. tarifa: R$ 10,00. tempo médio : 30 min.
informações : (32)3355-1238

Roteiro pedagógico
Melhor Idade
Esportes

Teatro de Marionetes

Corporativo

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

ROTEIROS COM BASE EM TIRADENTES
Ouro Preto Mariana
Congonhas

Passeio Maria Fumaça

Inhotim
RESERVAS

Tel: (32) 3355-1161 | Cel: (32) 8848-3283
Tel: (32) 3355-1161 | Cel: (32) 8848-3283
E-mail: uaitrip@oi.com.br
Orçamento ON LINE pelo site:

www.uaitrip.com.br
Aceitamos os cartões:
Foto: Tomba Ecoturismo

Baneário Águas Santas

Ou use o QR CODE

A bucólica viagem 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 maria-fumaça funciona regularmente sexta, sábado, domingo e
feriados.
TARIFAS
Ida e Volta: R$ 56,00 ( inteira )
Ida : R$ 40,00 ( Inteira )

Tarifa Especial
( 1/2 - Maiores de 60 anos e
estudantes com carteirinha )
Ida e Volta: R$ 28,00
Ida : R$ 20,00 ( Inteira )
Gratuidade p/ menores de 06 anos

HORÁRIO CONVENCIONAL
Sexta-feiras e Sábados
SJ Del Rei : 10h e 15h
Tiradentes: 13h e 17h

Domingo
SJ Del Rei : 10h e 12h
Tiradentes: 11h e 14h

HORÁRIO ESPECIAL
Durantes Feriados, férias e
eventos são disponibilizados
horários e dias extras do trem
Guia competo de dias e
horários em nosso site
www.uaitrip.com.br

* Tarifa especial Idosos e/ou estudantes apenas no guichê da Ferrovia
# Poderão ocorrer mudanças de horários e tarifas sem aviso prévio

Museu 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 lúdicoreligiosos para crianças e
sala de ex-votos
paroquiais são algumas
das atrações deste
museu. Periodicidade:
Quinta à segunda,
inclusive feriados, das 10
às 16:30.17h (bilheteria
fecha as 16h)Tarifa: R$
10,00 (1/2 estudantes e
idosos acima 65 anos ).
Tel: (32) 3355-1552.

Museu Pe Toledo
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.

