
 

 

 

 

 

MINUANOVIAGENS@MINUANOVIAGENS.COM.BR  FONE/WHATSAPP: (55) 9 9144 - 8858  
 

DATA 

Roteiro de Viagem 
Grand Mejestic Minuano 

Araxá/MG 

Saída: 08/07/2022 

Retorno; 14/07/2021 
 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus DD Leito-Leito poltronas 2x1. 
4 diárias no maior Castelo do Brasil 

com café, almoço e jantar (All Inclusive). 
03 diárias de Banho Emanatório com 

propriedades terapêuticas. 
Lanche, chá, café e água mineral. 

Cobertor Soft  
2 coordenadores da Minuano viagens 

R$ 2.280,00 (Por pessoa) 

Compra programada 

Em 10x a partir de 10 de Setembro de 

2021 (10 x R$ 228,00 através de boletos 

bancários) ou conforme os meses que 

faltarem para o início da viagem. Os 

valores deverão estar quitados até o dia 

de início da viagem. 

 

 

ITINERÁRIO 

08/07/2022 

Saída de Crissiumal rumo a Araxá/MG na parte da manhã deste dia. 
09/07/2022 

Chegada em Araxá/MG na tarde deste dia no Tauá Grande Hotel Termas Araxá. 

O MAIOR CASTELO DO BRASIL. Localizado na mais conhecida Estância Hidromineral do 
Barreiro, o GRANDE HOTEL TERMAS DE ARAXÁ, possui 33 salões de convenção com 

capacidade para atender simultaneamente até 3 mil pessoas e um espaço para feiras e 
exposições. Possui 283 apartamentos equipados com TV Sky, frigobar, telefone e ar 

condicionado. As Termas deste Patrimônio Histórico são outro grande diferencial do 
empreendimento. As variedades dos banhos apresentam propriedades medicinais e 

estéticas.  
O passageiro terá direito. 

Dia 09/07/2022 - chá da tarde, jantar  

Dia 10/07/2022 - café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar  
Dia 11/07/2022 - café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar  

Dia 12/07/2022 - café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar  
Dia 13/07/2022 - café da manhã, almoço 

GASTRONOMIA  

Composição do café da manhã: Café, chá, leite, chocolate quente, suco natural, 

biscoitos e bolos caseiros variados, rosca caseira, pãezinhos variados, pão de queijo, 
cachorro quente, waffles, queijo prato, queijo minas, presunto, geléia, mel, manteiga, 

requeijão, iogurte natural, cereal, frutas variadas, ovos mexidos, bacon e linguiça.  
Composição da refeição (almoço e jantar). Bebidas NÃO inclusas. Entradas: Buffet 

preparado pelo nosso Chef, incluindo frios, queijos, saladas e molhos especiais. 

Principal: Opções de pratos quentes, massas frescas e carnes nobres. Sobremesa: 

Doces caseiros de Minas, queijo fresco, tortas variadas, mouses e frutas frescas. 
 

 

 

 

 


