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A Rede Ferroviária Federal S/A foi uma das mais importantes empresas 

públicas do Brasil criada em 1957 e consolidou 18 ferrovias regionais. 

O ramal que ligava Diamantina à capital Belo Horizonte, ou às cidades 

mineiras de Pirapora e Montes Claros, descia a Serra do Espinhaço na 

direção do médio Rio São Francisco e se encontrava com o principal 

entroncamento ferroviário do Brasil que era a cidade de Corinto. Neste 

cenário, faremos uma super aventura por lugares incríveis incrustados 

na Serra do Espinhaço. Em um pedal mágico, tranquilo, desceremos a 

serra com altimetria constante e suave, descortinando vilazinhas, 

paisagens e cachoeiras a cada giro do pedal. 

Conheceremos uma belíssima cidade, terra de gente hospitaleira, berço 

de Chica da Silva e Juscelino Kubitscheck. A cidade de Diamantina e 

seus arredores são mágicos e repletos de atrações deliciosas. 

Visitaremos o Parque Estadual do Biribiri, com suas mágicas 

cachoeiras, a vila que leva o mesmo nome. Pedalaremos também pelas 

ruas da cidade, visitando os principais pontos que justificam em 

demasiado o título de Patrimônio Histórico e Arquitetônico da 

Humanidade, conferido à cidade de Diamantina em 1999 pela 

UNESCO. 

SERRA DO ESPINHAÇO MTB TOUR 
De bicicleta pelas paisagens surreais de Minas Gerais 

 
Informações Básicas:  

• Duração do tour: 4 noites / 5 dias  

• Começa e termina em Belo Horizonte, MG 

• Chegada em: aeroporto de Belo Horizonte (CFN) 

• Mínimo 08 participantes, máximo 15 participantes 

• Distância total: 136 km  

• Média distância diária: 46 km  

 

 

Descrição de dificuldade 

Este é um tour de nível 2,5 (na nossa escala de 1 a 4). Este é um ótimo passeio 

para pessoas ativas (que regularmente correm, andam de bicicleta ou malham) 

com alguma experiência em passeios de bicicleta. Também é bom para 

ciclistas intermediários e avançados que querem um descanso em movimento. 

Viagens de 38 a 60 quilômetros por dia, em terrenos de terra batida com pouca 

altimetria positiva e negativa. Vamos pedalar em estradas secundárias com 

pouco tráfego, em alguns trechos mais curtos podemos dividir a estrada com 

carros, e em trilhas exclusivas para bicicletas e caminhantes. Os ciclistas 
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menos experientes ou que desejarem,  terão sempre o nosso serviço de apoio 

e resgate por todo o percurso, para abreviar as distâncias ou simplesmente 

descansar. 

Dificuldade Física:  ★ ★★ ☆ 

Dificuldade técnica: ★ ★☆ ☆  

 

 

Programação 

 

DIA 1 - Neste dia faremos a sua recepção no aeroporto de Confins em Belo 

Horizonte e realizaremos o transfer até a cidade de Diamantina. A noite 

mineira convida a um bate pernas pelas ruas mais próximas de nosso hotel. 

Vale a pena experimentar as cervejas artesanais produzidas na cidade. 

 

Descrição da atividade: Sem deslocamentos neste dia 

Pernoite: Pousada do Garimpo 

DIA 2 – Nosso dia começará cedinho. Após o café da manhã, 

partiremos para o nosso primeiro pedal. Seguiremos até a antiga estação 

ferroviária de Diamantina. A Rede Ferroviária Federal S/A foi uma das 

mais importantes empresas públicas do Brasil criada em 1957 e 

consolidou 18 ferrovias regionais. O ramal que ligava Diamantina à 

capital Belo Horizonte, ou às cidades mineiras de Pirapora e Montes 

Claros, descia a Serra do Espinhaço na direção do médio Rio São 

Francisco e se encontrava com o principal entroncamento ferroviário 

do Brasil que era a cidade de Corinto. Iniciaremos nosso pedal por um 

trecho de ligeiro aclive nos primeiros quilômetros até ao ponto mais 

alto de toda a viagem. Pedalaremos então sobre um platô da Serra do 

Espinhaço onde alguns investidores começaram a desenvolver 

produções de vinho, cultivando uvas em um clima excepcional. 

Seguiremos rumo ao nosso primeiro banho de cachoeira no distrito de 

Barão do Guaicuí, pertencente à cidade vizinha de Gouveia. Partiremos 

rumo ao nosso destino neste dia, passando por lugares de beleza 

exuberante do Vale do Rio Pardo Pequeno, importante afluente do Rio 

das Velhas, pelo povoado de Mendes e então Conselheiro Mata. 

Descrição da atividade: 60,85 quilômetros de deslocamento todo por 

trilha tipo “gravel” de terra batida, com pouca exigência técnica na 

maioria do percurso, porém com algumas intercorrências e interrupções 

na trilha que podem proporcionar algum grau de dificuldade. Baixa 

exigência física. Altimetria: +254 -590 

Pernoite: Pousada Local – Pousada do Kussu 

DIA 3 – Conselheiro Mata, que leva esse nome em função de um ilustre 

diamantinense chamado João da Mata Machado, médico fundador da 
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Santa Casa de Diamantina, foi abolicionista e um dos principais 

conselheiros de Dom Pedro II; é um distrito da cidade de Diamantina 

que abrigou um colégio interno católico para homens que encerrou as 

suas atividades há alguns anos. Possui menos de 1.000 habitantes que 

levam uma vida pacata, longe da importância vivida pelo distrito na 

época da extração de diamantes, fato que curiosamente levou a igreja e 

instalar um de seus principais colégios de formação do Brasil no lugar. 

O lugar é místico, é o último vilarejo da borda oeste da Serra do 

Espinhaço por onde passava a Maria Fumaça seguindo rumo ao vale do 

Rio São Francisco. Neste dia, pedalaremos rumo a um santuário de 

águas inacreditável. Seguiremos pedalando pelos estradões até a 

Cachoeira do Telésforo. Antes, pertinho da Vila de Conselheiro Mata, 

uma parada para contemplar as águas azuis que lambem o paredão da 

Cachoeira das Fadas. 

Descrição da atividade: 38,5 quilômetros de deslocamento todo por 

estradões com subidas e descidas de baixa exigência técnica e física. 

Altimetria: +434 -396 

Pernoite: Pousada do Garimpo 

DIA 4 – Sairemos do nosso hotel pedalando passando pelo centro da 

cidade. Visitaremos alguns outros atrativos turísticos e contemplaremos 

a beleza daquela que já foi a cidade mais rica do Brasil. Em seguida, 

partiremos rumo ao Parque Estadual do Biribiri. Será um pedal de 

aproximadamente 18 quilômetros, passando pelas cachoeiras do 

Sentinela e Cristais. Em seguida vamos à uma antiga vila onde 

funcionava uma produção têxtil e conheceremos os seus segredos. 

Conheceremos também o restaurante do Raimundo Sem Braço, um dos 

melhores points gastronômicos da legítima culinária mineira. Após o 

almoço, fica a opção para aqueles que quiserem pedalar de volta à 

cidade ou retornar em nossa van. Chegando ao hotel descansaremos um 

pouco para depois contemplar a charmosa noite Diamantinense. 

Descrição da atividade: 18 quilômetros de deslocamento todo por 

estradões com subidas e descidas de baixa exigência técnica e física. 

Altimetria: +93 – 293 Há a possibilidade de uma pedalada adicional de 

18 quilômetros mais no retorno ao nosso hotel. 

Pernoite: Pousada do Garimpo  

 

DIA 5 - É hora de embarcar as nossas bicicletas e iniciar o nosso retorno 

ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Partiremos após o café 

da manhã. Boa viagem! 

Recepção/Partida 
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Aeroportos sugeridos: Chegada e Retorno do Aeroporto de Belo 

Horizonte (CFN). A sua chegada deverá ser programada para o 

primeiro dia da nossa expedição, para chegada até as 17 horas (vide 

datas disponíveis abaixo). Nosso time estará de prontidão para recebê-

lo no aeroporto de Confins seja qual for o horário da programação de 

sua chegada, não havendo problemas em relação à possíveis 

atrasos/remarcações desde que, respeitando o horário limite. O seu 

retorno deverá ser agendado para o último dia de nossa expedição 

depois das 18 horas (vide datas disponíveis abaixo). A previsão de 

chegada ao aeroporto de Confins neste dia é para as 16 horas. 

DATAS STATUS A PARTIR DE   

13/04/2022 Há Vagas 
R$ 3.100,00 

terrestre 
 

20/04/2022 Esgotado 
R$ 3.100,00 

terrestre 
 

15/06/2022 Há Vagas 
R$ 3.100,00 

terrestre 
 

07/09/2022 Há Vagas 
R$ 3.100,00 

terrestre 
 

12/10/2022 Há Vagas 
R$ 3.100,00 

terrestre 
 

 

 

O que está incluído  

• Recepção Aeroporto de Belo Horizonte in/out 

• Todo o translado em Vans 

• Bike tours conforme programação 

• Serviço de apoio ABNT Cicloturismo NBR 15509-1 

• 03 noites de hospedagem, na cidade de Dimanatina, em hotel com 

quartos duplos com café da manhã incluído. 

• 01 Noite em pousada familiar rural no distrito de Conselheiro Mata 
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• Lanches de trilha para todos os dias de bike tour, incluindo água, 

isotônicos, sucos, refrigerantes, cereais, pães, sanduíches, doces e 

frutas distribuídos em piqueniques ao longo do itinerário. 

• Acesso a todos os atrativos descritos na programação  

• Serviço mecânico para bicicletas, com pequenos reparos (excluindo-

se peças) 

• Guias credenciados munidos de rádios VHF 
 

 

 

 

 

Não Incluído  

 

• Refeições ou atividades não especificadas 

• Viagem e transporte de e para o início e fim da excursão 

• bicicleta  

• gratificações 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS POUSADAS 

Pousada do 

Garimpo  

Todos com chuveiro quente, TV, 

frigobar, circulador de ar, cabideiro, 

criado-mudo, roupas de cama e 

banho, opção de luz de velas black-

out na janela. Quartos com ar 

condicionado. 

Categoria 

Standard  

 

Pousada do 

Garimpo 

Todos com chuveiro quente, TV, 

frigobar, circulador de ar, cabideiro, 

criado-mudo, roupas de cama e 

banho, opção de luz de velas black-

out na janela e varanda com rede; 

roupas de cama importadas. Quartos 

com ar condicionado. 

Categoria Superior  

Informamos sobre os novos procedimentos de saúde adotados como medidas de segurança 

pela empresa que estão disponíveis online através do endereço: 



 

Logística Aventura Operadora de Turismo – CNPJ/Cadastur 26.182.930/0001-05 

SBN Quadra 02, Bloco F, Entrada 70, Sala 704, Edifício Via Capital – Brasília – DF – Cep 70.040-020 

 

https://logisticaaventura.com.br/posts/ver/8 

Em caso de qualquer sintoma de infecção respiratória (por exemplo: febre, tosse, coriza, 

dificuldade para respirar) solicitamos o imediato contato a fim de suspender a reserva para a 

não exposição de outras pessoas ao risco de contaminação. Adotaremos procedimentos de 

adiamento/cancelamento de reserva conforme a situação e legislações aplicáveis. 

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 

Suplemento para quarto single  
  

R$ 450,00  

 

Aluguel de E-MTB Caloi E-vibe ou 

Oggi Bigweel 8.3:      
 R$ 1.600,00  

Aluguel de Bicicleta Cannondale Trail 

Four ou similar 
 R$ 700,00  

Upgrade de hospedagem – Categoria 

Superior 
 R$ 440,00  

 

 

Condições de pagamento 

 

Entrada no valor de 30% a título de reserva e a diferença pode ser paga em até 

4 vezes sem juros no cartão de crédito. 

 

O preço da excursão é baseado em quartos duplos categoria standard e inclui 

os serviços especificados no itinerário, além das atividades opcionais listadas. 

O preço não inclui serviços e refeições não relacionados especificamente no 

itinerário, transporte aéreo ou outro transporte de ida e volta dos pontos de 

início e término da excursão (salvo indicação em contrário no itinerário), 

vistos e vacinas ou despesas pessoais, como lavanderia, seguro médico e 

comunicações. Os referenciais qualitativos de hospedagem não se aplicam a 

hospedagem realizada na Vila de Conselheiro Mata no dia 04/09/2021 por ser 

realizada em estabelecimento rural e familiar. O upgrade de hospedagem para 

Pousada do Garimpo será realizado apenas para as três noites de hospedagem 

na cidade de Diamantina. 

 

Cancelamento e Reembolsos 

https://logisticaaventura.com.br/posts/ver/8
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Todos os cancelamentos devem ser recebidos por escrito ou via e-mail 

confirmado.  

 

a) 100% reembolsável até 14 dias antes do início da excursão. 

 

b) Em caso de qualquer sintoma de infecção respiratória (por exemplo: 

febre, tosse, coriza, dificuldade para respirar) solicitamos o imediato 

contato a fim de suspender a reserva para a não exposição de outras 

pessoas ao risco de contaminação. Adotaremos procedimentos de 

adiamento/cancelamento de reserva conforme a situação e 

legislações aplicáveis. 

 

c) Nenhum reembolso é possível após o início da excursão. Os 

reembolsos levam de 2 a 4 semanas para serem processados a partir 

da data em que o cancelamento por escrito é recebido. 

 

d) Sugerimos ainda a contratação de seguro para cancelamento de 

viagem, caso você tenha necessidade de cancelamento por caso 

fortuito ou força maior, após os prazos estabelecidos nas alíneas 

acima. 

 

 

 

Para informações online sobre essa viagem acesse: 

 

https://logisticaaventura.com.br/passeios/ver/57 

 

https://logisticaaventura.com.br/passeios/ver/57

