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A Estrada Real é a maior rota turística do país. São mais de 1.630 

quilômetros de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

São Paulo. Hoje, ela resgata as tradições do percurso valorizando a 

identidade e as belezas da região. A sua história surge em meados do 

século 17, quando a Coroa Portuguesa decidiu oficializar os caminhos 

para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até os portos do 

Rio de Janeiro. As trilhas que foram delegadas pela realeza ganharam 

o nome de Estrada Real. 

CAMINHO DOS DIAMANTES 
De Diamantina a Ouro Preto de Bicicleta 
 
Informações Básicas:  

• Duração do tour: 9 noites / 10 dias  

• Começa e termina em Belo Horizonte, MG 

• Chegada em: aeroporto de Belo Horizonte (CFN) 

• Máximo 15 participantes 

• Distância total: 395 km  

• Média distância diária: 79 km  

 

Descrição de dificuldade 

Este é um tour de nível 3,5 (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 desafios, aproveitando as 

muitas  subidas todos os dias. Viagens de 33 a 120 quilômetros por dia, em 

terrenos acidentados, com muitas subidas mais íngremes ou mais longas. 

Vamos pedalar em estradas secundárias pavimentadas com pouco tráfego (em 

alguns trechos mais curtos podemos dividir a estrada com carros), bem como 

em estradas de terra batida com muito pouco tráfego. Os ciclistas menos 

experientes ou que desejarem,  terão sempre o nosso serviço de apoio e resgate 

por todo o percurso, para abreviar as distâncias que, como já esclarecido, 

devem ser percorridas em uma quantidade maior de dias. 

Dificuldade Física:  ★ ★ ★ ★ 

Dificuldade técnica: ★ ★ ☆ ☆  
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PROGRAMAÇÃO 

29/05/2022 - Recepção dos aventureiros no aeroporto de Confins para 

deslocamento em vans até a cidade de Diamantina – MG. Hospedagem, 

apresentação do grupo, bate papo técnico e preparativos para saída. 

Pernoite: Pousada do Garimpo 

30/05/2022- DIAMANTINA // MILHO VERDE 

Para os primeiros 39 quilômetros da Estrada Real, até a Vila de São 

Gonçalo do Rio das Pedras, contemplaremos visuais impressionantes 

da Serra do Espinhaço e entenderemos os porquês de a região ser 

Patrimônio Mundial Histórico e Natural.  

Distância: 39 km Desnível: + 665 -874 

Pernoite: Pousada Luar do Rosário 

31/05/202 – MILHO VERDE // ITAPANHOACANGA 

Seguiremos em nosso segundo dia de Estrada Real passando pela Vila 

do Milho Verde, pelos municípios do Serro e Alvorada de Minas até 

chegarmos a cidade de Itapanhoacanga, onde nos hospedaremos após 

os 65 quilômetros de giro neste trecho. 

Distância: 59 km Desnível: +1.500 -1.208 

Pernoite: Pousada Estrada Real 

01/06/2022 - ITAPANHOACANGA // CONCEIÇÃO DO MATO 

DENTRO 

Pedalar é preciso. Seguiremos por mais 48 quilômetros rumo aos 

municípios de Santo Antônio do Norte (Tapera) e Conceição do Mato 

Dentro.  

Distância: 48 km Desnível: +1.069 -1.176 

Hospedagem: Pousada da Saudade 

 

02/06/2022 – DAY OFF // VISITA AO SALTO DO TABULEIRO 

 

Visita guiada com translado em van incluído até a base do Salto do 

Tabuleiro, a maior de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil com 

273 metros de queda. Neste dia não estão incluídos serviços de 

alimentação e hidratação durante o passeio. 
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Hospedagem: Pousada da Saudade 

03/06/2022- CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO // ITAMBÉ DO 

MATO DENTRO 

Antes de começar a pedalar, tomaremos nossa van e visitaremos a 

incrível Cachoeira do Tabuleiro, com seus 273 metros de pura beleza, 

sendo a terceira maior do Brasil. Este passeio dura a manhã inteira. 

Pela região do Mato Dentro, visitaremos neste dia a bela cidade de 

Morro do Pilar e depois de 64 quilômetro de pedaladas com 

possibilidade de pedalarmos durante o princípio da noite, pousaremos 

na bucólica e charmosa cidadezinha de Itambé do Mato Dentro. 

Distância: 64 quilômetros Desnível: +1.566 - 1.608 

Pernoite: Pousada Lava Pés 

04/06/2022 - ITAMBÉ DO MATO DENTRO // COCAIS 

Um dia de boas pedaladas e bons banhos de cachoeiras nos esperam. 

Entre Itambé do Mato Dentro e Cocais, há muita história, paisagens 

bucólicas e cachoeiras de águas transparentes pelos 69 quilômetros de 

pedal deste primeiro trecho.  

Distância: 69 km Desnível: +1.869 - 1.778 

Pernoite: Pousada Vila Cocais 

05/06/2022 - COCAIS // CATAS ALTAS 

Ainda, antes do nosso devido repouso, percorreremos mais 40 

quilômetros de um trecho de pouca altimetria e paisagens incríveis no 

alto da Serra do Caraça. Catas Altas é o nosso destino, e dormiremos 

em uma charmosa pousada para completar o nosso dia de descanso. 

Distância: 48 km Desnível: +583 – 566 

Pernoite: Pousada Ora Pro Nobis 

06/06/2022 - CATAS ALTAS // OURO PRETO 

Há alguns anos este cenário era um dos mais bucólicos da região das 

Estrada Real. Mas a história é implacável e a força do homem 

transformou esse cenário com a tragédia de Bento Rodrigues que matou 

todo o Rio Doce. Bem, estamos aqui e encararemos esse capítulo da 
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história até a cidade de Ouro Preto, não após nos deliciarmos em 

Mariana e curtirmos os últimos 11 quilômetros que separam essas duas 

joias da história do Brasil. Nosso pedal neste dia terá 64 quilômetros.  

Distância: 64 quilômetros Desnível: +1.264 – 879 

Pernoite: Hotel Pousada Acardia Mineira 

 

07/06/2022 - OURO PRETO // CONFINS // ORIGEM 

Após o café da manhã seguiremos para o aeroporto de Confins. Fique 

atento quanto ao horário de marcação do seu voo de retorno. Aos que 

permanecerão em Ouro Preto ou seguirão para destinos de cidades 

históricas próximas, contem com o nosso auxílio na elaboração de sua 

programação. Até a próxima viagem! 

Recepção/Partida 

Aeroportos sugeridos: Chegada e Retorno do Aeroporto de Belo Horizonte 

(CFN). A sua chegada deverá ser programada para até as 11 horas do dia 

29/05/2022. 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. Oferecemos transfer gratuito ao aeroporto de Confins 

somente para o dia 07/06/2022. Os voos deverão ser marcados para depois de 

14 horas, caso faça opção pelo transfer de retorno ao aeroporto. 

DATAS STATUS A PARTIR DE   

29/05/2022 HÁ VAGAS 
R$ 4.500,00 

terrestre 
 

 

O que está incluído  

• Recepção Aeroporto de Belo Horizonte in/out 

• Todo o translado em Vans 

• Veículos de Apoio durante todo o percurso munidos de equipamento 

conforme ABNT 15509-1 

• 07 noites de hospedagem na Estrada Real, conforme programação, 

em pousadas com quartos duplos com café da manhã incluído. 

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

se peças) 

• Guias credenciados munidos de rádios VHF 

• Passaporte da Estrada Real 

 

Não Incluído  

 

• Refeições ou atividades não especificadas 

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

• Bicicleta  

• gratificações 

 

 

 

OUTROS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS 

Suplemento para quarto single  
 

R$ 750,00   

Aluguel de bicicleta hard trail aluminio       R$ 800  

Aluguel de E-MTB Oggi 8.3 Big Wheel:       R$ 2.000,00  

Aluguel de E-MTB Specialized Turbo Levo:       R$ 2.500,00  

 

PROTOCOLOS COVID-19: As atividades ligadas ao turismo deverão permanecer 

liberadas pelas autoridades estaduais e municipais do nosso itinerário.  

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

pela empresa que estão disponíveis online através do endereço: 

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. 

 

 

Condições de pagamento 

 

• Pagamento de 30% do valor da reserva e saldo até 10 dias antes do 

Pick-Up em Brasília. 

https://logisticaaventura.com.br/posts/ver/8
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• Ou em até 8 vezes sem juros no seu cartão de crédito preferido. 

 

O preço da excursão é baseado em quartos duplos e inclui os serviços 

especificados no itinerário, além das atividades opcionais listadas. O preço 

não inclui serviços e refeições não relacionados especificamente no itinerário 

e servidas em restaurantes de terceiros estando ou não durante o trajeto; não 

inclui 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. 

 

 

Cancelamento e Reembolsos 

 

Todos os cancelamentos devem ser recebidos por escrito ou via e-mail 

confirmado.  

 

a) 100% reembolsável até 60 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. 

 

 


