
(11) 3129 5073 | (11) 99953 2541
contato@evoluirturismo.com.br

 INCLUI        

VALORES (por pessoa)

APTO DUPLO Entrada de R$ 630,00 + 7x de R$ 210,00 

SUPL. SINGLE R$ 145,00 

À vista com 8% de desconto

NOSSO ROTEIRO
DIA 1 - Saída de SP as 7hrs, em lugar pré-determinado. 
Embarque na van executiva com A/C com destino à Fazenda 
São Paulo, localizada em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. 
Previsão de 3hrs30 de viagem.

Chegada à Fazenda São Paulo, recepção com ‘’brunch’’ 
mineiro. Na sequência daremos início à visita guiada 
pelas plantações, aprendizado sobre algumas técnicas de 
manuseio, visita aos terreiros de secagem, local de moagem 
e terminando com um breve workshop no ‘’laboratório’’ de 
sabores e controle de safras, onde aprenderemos mais sobre 
os diferentes sabores, conseguindo diferenciar qualidades 
através da degustação acompanhada por um especialista da 
fazenda. É neste local que se realiza o rigoroso controle de 
qualidade para que, então os grãos possam ser exportados.

Após a degustação e aula, regressamos à sede da fazenda 
onde teremos um almoço tradicional e legitimamente 
mineiro, com tudo aquilo que desejamos para uma refeição 
de raiz, brasileira, com o bem receber que poucos sabem 
fazer como os mineiros.

Em seguida ao almoço, seguiremos para Varginha, com 
hospedagem no Class Hotel. Deixaremos o tempo livre para 
que possamos passear e jantar (não incluido) no centro da 
cidade. 

Aos crédulos e curiosos sobre a lenda do E.T: Noite livre para 
uma possível experiência paranormal na calada da noite.

DIA 2 - Café da manhã. Sairemos por volta das 9h00 em 
direção a Carmo da Cachoeira, para que o grupo possa 
conhecer rapidamente essa pequena, porém encantosa, 
cidade. Tempo livre para almoço (não incluido), e na 
sequência, regresso para São Paulo. Desembarque previsto 
para as 19h00, no mesmo local de onde partiremos.

• 1 noite de hospedagem no Class Hotel em Varginha
• Transporte ida/volta com motorista credenciado em van 
  executiva com ar condicionado
• Visitação à fazenda São Paulo
• Brunch de Boas Vindas
• Almoço tipico mineiro
• Workshop do café
• Tour de experiência do café.
• Seguro viagem
• Avental da Fazenda São Paulo
• Guia acompanhante (Credenciado Embratur)

CARDÁPIO PREVISTO

Brunch de Chegada: Bolo, suco, café, pães, pão de queijo, 
queijos, ovos, frutas, frios, manteiga, margarina, requeijão, 
granola e yogurte
Almoço: salada, arroz, feijão, vaca atolada, frango com quiabo
Sobremesa: doces típicos
Bebidas: cerveja, caipirinha, cachaça, sucos e refrigerante

 NÃO INCLUI

• Gastos de ordem pessoal
• Gorjeta para Guia Acompanhante
• Refeições não mencionadas

SAÍDAS - 2020

JUNHO - 13 a 14 SETEMBRO - 26 a 27

JULHO - 11 a 12 OUTUBRO - 24 a 25

AGOSTO - 11 a 12 NOVEMBRO - 14 a 15

EXPERIÊNCIA COM SABOR DE CAFÉ
Fazenda São Paulo

Carmo da Cachoeira e Varginha - MG

Nossa experiência acontece em uma das regiões mais 
emblemáticas de Minas Gerais - Carmo da Cachoeira 

e Varginha. Vamos conhecer uma Fazenda de Café onde 
seus proprietários se especializaram em cultivar e produzir 
um café, tipo exportação, único no país. 

Além de passar um dia completamente imerso no mundo 
do café, após uma caminhada por seus cafezais, teremos à 
nossa disposição uma piscina para um relax reconfortador, 
visita aos cavalos, para quem é amante desses espetaculares 
animais, e a experiência encantadora de degustar e entender 
todo o mundo que envolve o que alguns chamam de simples 
“cafezinho”.


