
 
 

 
PASSEIO DE TREM  

RESPLENDOR –MANIA DO LAGO ECOTURISMO & HOTEL BRASÍLIA 
21 a 22/09/2019 

 
1º DIA -21/09/2018 - (SÁBADO) CARIACICA/ES X RESPLENDOR/MG 
06:20h – Apresentação para embarque na Estação Pedro Nolasco para viagem de Trem em vagão “Classe Executiva” 
com destino a Resplendor, com chegada prevista para 11:00h.  
11:10h – Calorosa recepção na Estação e saída de trenzinho com destino ao Brasília Hotel.  
11:20h – Check-in no Brasília Hotel.  
11:40h – Saída para o Sítio Manio do Lago.  
12:00h – Almoço (Restaurante Brasília Hotel ou Restaurante Flutuante). Cardápio Super Mineiro, onde o astro é um 
leitãozinho a pururuca desossado. Sucos/ refrigerantes e sobremesa também estão inclusos (Servidos somente no 
horário do almoço).  
15:00h – Saída do Sítio Mania do Lago para o Restaurante Flutuante, onde faremos um passeio de Chalana e será 
servido o café da tarde.  
O Restaurante Flutuante Mania do Lago esta localizado as margens do Lago do rio Doce. Lá estaremos não só tomando 
o café e fazendo o passeio de Chalana como também curtindo a tranquilidade que a natureza nos oferece as margens 
do Rio. E você pode também desfrutar dos lazeres oferecidos opcionais. 
15:50h – Café da tardem com deliciosos produtos preparados com muito carinho. 
16:00h – Passeio de Chalana pelo lago, onde poderemos apreciar as belas paisagens e alguns animais silvestres (como 
são animais silvestres não garantimos que vão aparecer em todos os passeios). 
16:40h – Retorno ao Hotel Brasília. 
19:30 – Saída do Hotel Brasília com destino a AABB, onde teremos uma noite muito animada com música e Cantinho 
de Buteco, acompanhado de Licores e Cachaça da Região.  
23:30 – Retorno ao Hotel Brasilía. Pernoite.   
 
 

 



 
 
2º DIA - 22/09/2019 (DOMINGO) – RESPLENDOR/MG X CARIACICA/ES  
06:30h – Café da Manhã  
07:00h – Missa na igreja Matriz (OPCIONAL)  
10:00h – Saída para o Sitio Mania do lago.  
12:00h – Almoço com cardápio: Churrascão Mineiro. Suco/refrigerante e sobremesa também estão inclusos 
(servidos somente no horário da refeição).  
13:30h – Retorno para o Brasília Hotel.  
14:30h – Exposição e venda de lembranças e produtos artesanais da região.  
15:00h – Café da tarde da despedida. Momento triste, porém, delicioso.  
16:00h – Embarque no Trem para nossa viagem de volta, com chegada prevista para 20:30h.  

 
 
 
Pacote Inclui 
- Passagem de Trem Cariacica/ES x Resplendor/MG x Cariacica/ES;   
- 01 (uma) noite de hospedagem no Hotel Brasília com café da manhã;  
- 02 (dois) almoços no Sítio Mania do Lago Eco Turismo (bebidas não alcóolicas inclusas); 
- 02 (dois) cafés da tarde no Hotel Brasília;  
-  Passeio de Chalana no Lago do Rio Doce e Passeio de Trenzinho em Resplendor;  
- 01 (um) Cantinho de Buteco com comidas, cachaças e licores, colocado no evento do grupo na AABB; 
- Traslado Hotel x AABB x Hotel   
- Visita ao restaurante flutuante; 

- Guia Credenciado ao MTUR acompanhando o grupo;  

 
Valor Por Pessoa:  

Hotel Regime Classe do TREM Duplo Criança¹  

Hotel Brasília & Mania do Lago Pensão Completa Executiva 499 385  

Crianças 0 a 04 anos e 11 meses free – Viajando no colo dos pais 
Crianças¹ - Crianças de 06 a 11 anos e 11 meses.  
 
Forma de Pagamento:  
Cartão de Crédito: 02 vezes R$ 249,50 
Depósito em Conta: 01 x R$ 499,50 
 
Condições Gerais:   
- Inscrições somente até o dia 28/08/2019.  
- Vagas Limitadas;  
- Pagamento parcelado somente através de cartão de crédito;  
- Pagamento através de depósito em conta, somente no valor total da viagem (*não parcela)  

 
Informações e Reservas:  
AFABBES (27) 3324-5719 / 99762-8105 
 
 
  
 
 
 
 

 

 


