
MAR DE MINAS 
Descubra cenários maravilhosos no Lago de Furnas

Capitólio

Contato: Mara Cristina Costa

Fone: (31) 9 9637-9186

e-mail:remarturismo@gmail.com

13 a 15 de agosto 



Capitólio,

a “Rainha dos Lagos”

A pequena Capitólio, conhecida como “Mar de Minas”, esta a 279 km de BH. Com cerca de 8

mil habitantes está localizada entre a Serra da Canastra e o Lago de Furnas. Os portugueses

foram os primeiros exploradores da região e implantaram bonitas fazendas produtivas nas

primeiras décadas do século XIX. As belezas são surpreendentes !



A mineiridade perpetua em Capitólio, de tal

maneira que hábitos centenários são

praticados até hoje. Um exemplo é o alto

falante da Igreja São Sebastião que anuncia

os fatos que ocorrem na cidade como se

fosse um jornal. O estilo da igreja é de

gosto eclético.

Atrativos Culturais 

O Acervo Cultural de Capitólio funciona no

prédio da Sociedade São Vicente de Paulo,

onde ficam expostos objetos importantes

para o município, tais como quadros, livros,

rádios, fotos e outros. No local também são

realizadas exposições de artistas e

comemorações de datas culturais.

Igreja Matriz de São Sebastião

Acervo Cultural



Canyons

Um passeio inesquecível e imperdível!!!

Numa trajetória de barco, 

que leva apenas alguns 

minutos, a incrível sensação 

de bem estar, pelo contato 

com um fenômeno natural 

que impressiona pela 

amplitude e beleza.



Beleza exuberante !!!

Lagoa Azul

A Cachoeira Lagoa Azul tem cerca de 20 metros de altura e desagua no Lago de

Furnas. Sua água é cristalina com piscinas com tons de verde, azul ao dourado.



Cachoeira do Lobo

“A natureza é o único livro que OFERECE um conteúdo 

valioso em todas as suas folhas”



C Cyrilo’s Palace Hotel 

O Cyrilo’s Palace Hotel está localizado  na entrada da 

cidade, proporcionando conforto e tranquilidade ao 

cliente.



Os quartos Standard luxo , possuem ar condicionado , frigobar, televisor e conexão 

wireless. 



Quando?  

13 a 15 de agosto (sábado a segunda)

Horários:

7h | Encontro dos participantes no Diamond Mall

Av. Olegário Maciel nº 1600

7h15 | Embarque no transporte (Van) com destino a Capitólio

11h | Previsão de chegada em Capitólio no Cyrilo’s Palace Hotel

Valor: R$ 580,00 por pessoa em (quarto duplo)

Forma de pagamento: 

2 x R$ 290,00 (julho e Agosto) ou 

3 x R$ 194,00  (julho, agosto e setembro)

Nesse passeio esta incluído: Apoio da Remar Turismo, transporte com seguro, duas 

diárias no Cyrilo’s Palace com café da manhã.

Confirmação até o dia 22/07/16



PROGRAMAÇÃO

Sábado 

7 h | Encontro com os participantes no Diamond Mall

7h15   | Embarque no transporte van com destino a Capitólio

11h     | Previsão de chegada em Capitólio 

11h30 | Passeio na Cachoeira do Lobo – entrada R$ 20,00 – não incluído

13 h    | Almoço no restaurante da Cachoeira do Lobo  – valor R$ 20,00 - não incluído

17h    | Retorno para Capitólio, acomodação no Hotel e um descanso

20 h   | Saída para Pizz Bar  - não incluído

Domingo                

8h      | Café da manhã

9h      | Saída para o passeio de  Chalana

10h     | Inicio do passeio de chalana (conhecer os Canyons e a cachoeira lagoa azul 

valor por  pessoa R$ 45,00 – não incluído)

14h     | Retorno do passeio

14h30 | Almoço no Restaurante do Turvo (valor por pessoa R$ 45,00) – não incluído

15h30 | Retorno para o Hotel  

tarde livre 

20 hs | Saída para o Barzinho Recanto da Praia – não incluído



PROGRAMAÇÃO

Segunda 

8hs  | café da manhã

9hs | City Tour 

12h30 | Almoço no Restaurante Tropeiro – R$ 38,00 – não incluído 

14 h   | Retorno para BH

18h30 | Previsão de chegada  



Contato: Mara Cristina Costa

Fone: (31) 9 9637-9186

e-mail:  remarturismo@gmail.com

Facebook:  Remar Turismo

GARANTA JÁ A SUA VAGA!


