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Razão social: MG TUR Viagens, Locações e Transportes Ltda Me. 
CNPJ: 16.857.082/0001-25 

 

Orçamento 

 

1. Descrição do serviço 
 

Fretamento de veículos para transporte de passageiros nos seguintes trajetos. 
 
 

Todos os valores são totais, referente ao fretamento dos veículos. 
Transporte realizado em veículo executivo (até 04 pessoas) ou Fiat Doblò (06 pessoas) 
 
 

Serviço Valor do serviço 

Traslado Aeroporto de Confins – Hotel em Belo Horizonte (Centro / Lourdes / Savassi) R$ 200,00 

City tour em Belo Horizonte R$ 450,00 

Passeio Ouro Preto e Congonhas  R$ 650,00 

Passeio Ouro Preto e Mariana  R$ 600,00 

Passeio Congonhas, Tiradentes e São João Del Rei R$ 750,00 

Passeio Grutas de Maquine e Rei do Mato R$ 650,00 

Passeio Museu do Inhotim R$ 500,00 

Passeio Parque Vale Verde R$ 500,00 

Passeio Sabará R$ 500,00 

 

Observações importantes: 
 
Passeios com duração de um dia, com exceção do city tour em Belo Horizonte (duração de 4 horas). 
 
Não estão inclusas despesas de alimentação e taxas de entrada em grutas, museus, igrejas e outros 
atrativos. 
 
Guia de turismo opcional. Em caso de interesse por este profissional acrescentar aos valores acima 
R$ 300,00 por passeio. 
 
Informações sobre os principais pontos turísticos de cada cidade na seção Turismo em 
www.minasgeraisur.com.br.  
 
Consulte-nos para outros passeios e também roteiros de mais de um dia nas cidades históricas. 
 
Capacidade por veículo: 
Veículo executivo: 4 pessoas 
Fiat Doblò: 6 pessoas 
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2. Perfil do veículo para viagem 
 

Toyota Corolla (fotos no site www.minasgeraistur.com.br) 
Veículo executivo com motorista uniformizado, capacidade para 4 passageiros, ar condicionado e CD. 
As despesas com combustível estão por conta da MG TUR. Veículo com seguro de passageiros. 
 
Renault Fluence (fotos no site www.minasgeraistur.com.br) 
Veículo executivo com motorista uniformizado, capacidade para 4 passageiros, ar condicionado e CD. 
As despesas com combustível estão por conta da MG TUR. Veículo com seguro de passageiros. 
 
Fiat Doblò (fotos no site www.minasgeraistur.com.br) 
Veículo com motorista uniformizado, capacidade para 6 passageiros (sem bagagem), ar condicionado 
e CD. As despesas com combustível estão por conta da MG TUR. Veículo com seguro de 
passageiros. 
 

 

3. Observações 
 

 Caso se confirme o interesse em fechar o serviço com a MG TUR, será indispensável o envio 
da lista com os nomes e respectivas identidades ou CPF de todos os passageiros com uma 
antecedência de 36 horas ao início da viagem, com a finalidade de obter uma autorização 
junto ao DER/MG, garantindo assim o conforto, a segurança e a tranqüilidade para a viagem. 

 Ressalto que os veículos da MG TUR estão plenamente regularizados nos órgãos 
competentes, especialmente no DER/MG, sendo que as vans atendem a todas as normas de 
segurança existentes para a prática deste serviço. Destaco ainda que as vans da MG TUR 
possuem seguro total e APP. 

 


