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Entre a cidade de Diamantina, Minas Gerais e a Chapada Diamantina, 

na Bahia, está uma cidade histórica do Brasil de curiosa e fundamental 

importância para a época dos grandes ciclos de mineração do Brasil. 

Grão Mogol é uma pequena cidade localizada a 600 quilômetros de 

Belo Horizonte, pouco conhecida e cheia de riquezas históricas, 

culturais e naturais. 

A cidade possui inúmeras curiosidades históricas. Grão Mogol foi um 

importante centro urbano da época do garimpo de diamantes no 

Espinhaço e ganhou notória importância após o descobrimento do 

“diamante negro”, de profunda dureza e valor econômico, semelhante 

aos únicos e raros encontrados na Índia. E distante dos centros da coroa 

portuguesa, o escoamento desses diamantes se dava pela Estrada Real 

que seguia para o norte no sentido da Chapada Diamantina, conduzido 

por mãos de contrabandistas das mais variadas nacionalidades pelo 

litoral baiano sem qualquer interferência da Coroa Portuguesa. Desta 

forma, a importância histórica da região ficou esquecida e em segundo 

plano, uma vez que sequer nos tempos de riqueza do garimpo, ela foi 

foco de atenção dos grandes centros do Brasil. 

Contudo, o maior diamante deixado por esse tempo está vivo. Visitar a 

cidade e seu entorno é uma delícia. Passeios pelas ruelas com 

construções de pedra que mais lembram um cenário de um filme, 

conhecer a sua gente, artesanato, banhos de cachoeiras e praias de rio 

doce com passeios de tirar o fôlego se complementam com a nossa 

proposta de apresentação de um novo polo de enoturismo e gastronomia 

da maravilha brasileira chamada Serra do Espinhaço 

Disponibilizamos fotos online para você ao final desse informativo. 

GRÃO MOGOL – SERRA DO ESPINHAÇO 
Um bike tour requintado pela história viva dos Gerais 

 

Informações Básicas:  

• Duração do tour: 3 noites / 4 dias  

• Começa e termina em Montes Claros, MG 

• Chegada em: aeroporto de Montes Claros (MOC) 

• 10 Vagas 

• Distância total: 70 km  

• Média distância diária: 35 km  

 

 

Descrição de dificuldade 
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Este é um tour de nível 2,0 (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 aproximadamente 35 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 menos experientes ou os 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 

 

12/11/21 - Neste dia faremos a sua recepção no aeroporto de Montes 

Claros – MG e realizaremos o transfer até a cidade de Grão Mogol. Ao 

chegar, seremos recebidos por nossos anfitriões do Vale do Gongo e 

hospedaremos em uma luxuosa casa que será o nosso aconchegante lar 

nos próximos dias. A nossa hospedagem é um deslumbre. Uma casa que 

nos remete ao luxo dos barões do garimpo de séculos atrás, acabada em 

absoluto requinte, áreas de convivência de bom gosto com um espaço 

culinário comandado por nosso chef exclusivo. Este será o nosso ponto de 

encontro, de risadas e histórias nas noites de nossas aventuras. 

13/11/2021 – Nosso dia começará cedinho. Após o café da manhã, repleto de 

quitandas e delícias das Gerais preparadas ali mesmo, partiremos para o nosso 

primeiro bike tour. Uma volta pelo centro histórico da cidade para conhecer a 

sua arquitetura absolutamente original, em ruazinhas únicas. Em seguida, 

partiremos para conhecer uma produção de várias qualidades de uvas em uma 

fazenda que está à margem de um rio que desce da Serra do Barão trazendo 

as águas do Parque Estadual de Grão Mogol direto para os parreirais. As 

fazendas do Vale do Gongo estão chamando a atenção pela excelente 

produtividade. Os pés da vinha Merlot, possuem uma média excelente de 

produção de 1,5 quilos por pé. No Vale do Gongo, as parreiras estão 

produzindo a incrível média de 3,5 quilos por pé. Esse fato tem atraído a 

atenção de produtores do Brasil e do mundo. Chegando à fazenda, 

conheceremos a produção local e seremos recebidos com um almoço com 

comida típica regional. Lógico, banho de rio e de cachoeira não vai faltar neste 

dia! 

14/11/21 – Uma trilha passando por fazendas de gado e caminhos de garimpo, 

com belos visuais da Serra do Espinhaço nos levarão a sensacionais descidas 

e paisagens incríveis. Seguiremos por um pequeno trecho de asfalto e 

visitaremos o Parque Estadual de Grão Mogol para nos deliciarmos com um 
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banho na Cachoeira Véu de Noivas. Em seguida, conheceremos um rancho 

local em que apreciaremos um almoço com comida típica regional. 

15/11/2021 – Após o café da manhã faremos um passeio mais curto por alguns 

pontos da cidade. Visitaremos a Igreja Matriz de Santo Antônio, com sua 

arquitetura colonial, construída de pedras e por escravos cedidos por vários 

senhores da época, incluindo o Barão de Grão Mogol. Visitaremos também a 

Casa de Cultura, também construída com pedras locais e em excelente estado 

de preservação. O presépio e a associação dos artesãos locais também será 

nosso ponto de parada. É claro, um banho de cachoeira e comida típica 

regional não faltarão antes de nos despedirmos da cidade.  Nos despediremos 

de nossos anfitriões e seguiremos viagem de retorno ao aeroporto de Montes 

Claros. É hora de embarcar de volta para casa. Obrigado por sua presença e 

até a próxima aventura. Boa viagem! 

Recepção/Partida 

Aeroportos sugeridos: Chegada e Retorno do Aeroporto de Montes Claros 

(MOC). A sua chegada deverá ser programada para o dia 12/11/2021, para 

qualquer horário. Nosso time estará de prontidão para recebê-lo no aeroporto 

de Montes Claros seja qual for o horário da programação de sua chegada, não 

havendo problemas em relação à possíveis atrasos/remarcações. O seu retorno 

deverá ser agendado para depois das 15 horas do dia 15/11/2021. A previsão 

de chegada ao aeroporto de Montes Claros neste dia é para as 13 horas. 

Recomendamos a utilização da companhia AZUL para realização dos voos 

para este aeroporto. 

 

  

DATAS STATUS A PARTIR DE   

12/11/2021 Há Vagas 
R$ 2.000,00 

terrestre 
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O que está incluído  

• Recepção Aeroporto de Montes Claros in/out 

• Todo o translado em Vans 

• Bike tours conforme programação 

• Serviço de resgate ABNT Cicloturismo NBR 15509-1 

• 03 noites de hospedagem em 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  

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

se peças) 

• Guias credenciados munidos de rádios VHF 

 

 

Sobre a Casa Velha do Vale do Gongo 

 

Um casarão centenário no centro histórico da cidade de Grão Mogol 

totalmente reformado, decorado ao melhor estilo colonial dos barões do 

garimpo que ali viveram. Um mister de luxo contemporâneo e história. O 

casarão possui 4 quartos sendo 03 dependências de casal e 01 com duas camas 

de solteiro; todos com enxoval importado e com camas absolutamente 

confortáveis. Uma estadia de luxo. Em função dos pilares arquitetônicos 

antigos da casa, não foi possível fazer com que todos os quartos possuíssem 

banheiros privados. Apenas a suíte luxo e a suíte superior possuem banheiro 

dentro das habitações. Os demais quartos são servidos com banheiros externos 

ao quarto, mas no interior da mansão. Todos os banheiros também são 

acabados no mais alto padrão de qualidade. A área externa é aconchegante e 

possui uma cozinha ampla a arejada que é integrada ao refeitório, com 

mobiliário também requintado, onde acompanharemos a elaboração de todos 

os pratos por nosso chef exclusivo, bebericando os vinhos dos produtores do 

Vale do Gongo dentre outros. A casa dispõe das seguintes dependências de 

hospedagem: 

 

1 (uma) Suíte Casal Especial do Anfitrião - Luxo 

1 (uma) Suíte com cama de Casal - Superior 

1 (um) quarto casal Superior – Superior 

1 (um) um quarto duplo twin - Superior 
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Tarifário 

Tarifa Casal Luxo – Suíte Especial do Anfitrião 

(tarifa para 2 pessoas)  

 
R$ 5.000,00   

Tarifa Casal Superior – Suíte com cama de casal 

(tarifa para 2 pessoas) 
 R$ 4.800,00  

Tarifa Casal Superior – Quarto com cama de Casal 

(tarifa para 2 pessoas)  
 

R$ 4.600,00  

Tarifa Solteiro Superior – Quarto Duplo 

(tarifa para 1 pessoa) 
 R$ 2.300,00  

Tarifa Pousada Rural Jequitibá Rosa - Quarto Duplo 

(tarifa para 1 pessoa) 
 R$ 2.000,00  

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A HOSPEDAGEM 

Quarto Casal 

Luxo  

O quarto está na parte superior do casario e 

possui uma vista com varanda do jardim e 

ribeirão. É equipado com cama box, enxoval 

importado, ar-condicionado, internet e 

banheiro com aquecimento central e banheira 

de hidromassagem.  

Categoria 

Luxo  

 

Quarto Duplo 

Superior  

Os quarto estão na parte interna do casario. 

É equipado com cama box, enxoval 

importado, ar-condicionado, internet, 

banheiros com aquecimento central.  

Categoria 

Superior 
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Pousada Rural 

Jequitibá Rosa 

Camas de solteiro ou casal, banheiros com 

chuveiro elétrico, café da manhã ao pé do 

fogão à lenha e uma atenção super especial 

dos anfitriões. 

 

Categoria 

Standard 
 

 

OUTRAS TARIFAS NÃO ESPECIFICADAS 

Aluguel de bicicleta hard trail alumínio       R$ 450,00  

Aluguel de Bicicleta E-MTB Caloi E-vibe:       
R$ 

1.400,00 
 

Aluguel de E-MTB Specialized Turbo Levo:       
R$ 

2.000,00 
 

 

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 

 

Sem juros em duas parcelas sem juros  através de PIX e boleto; ou em até 04 

vezes sem juros no Cartão de Crédito  

 

https://logisticaaventura.com.br/posts/ver/8
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O preço da excursão é baseado em quartos duplos e inclui os serviços 

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

inclui serviços e refeições relacionados especificamente no itinerário e 

servidas conforme a nossa programação; 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


