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	DESTINO: Inhotim, um passeio pela arte e pela natureza
	SAIDA: Sesc Serviços Centro
	PERIODO: 28 de setembro de 2017
	CONHECA-DESTINO: Considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina e que abriga um complexo museológico com acervo de excelência internacional na arte contemporânea, o Instituto Inhotim tornou-se um lugar singular, com um dos mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica que reúne espécies raras e de todos os continentes.
	PACOTE-INCLUI:  • Transporte em micro-ônibus, ônibus convencional ou executivo• Acompanhamento de guia cadastrado pelo Ministério do Turismo;• Ingresso de entrada no Inhotim; 
	INVESTIMENTO: Passeio gratuito para comerciários e dependente com carteira do Sesc atualizada*. *Sujeitos à disponibilidade de lugares e a alteração sem aviso. 
	CONTATOS: Telefone Geral Agências Sesc: (31) 3270-8100- Av. Olegário Maciel n°197 – Centro- R. Rio de Janeiro, 1.046 - CentroInhotim: Rua B, n° 20 – Brumadinho/MG Telefone: (31) 3571 - 9700 
	ROTEIRO: 28/09 (Qui): Embarque às 8hrs na Av. Olegário Maciel, 197- Centro – Belo Horizonte/ MG com acompanhamento de guia cadastrado no Ministério do Turismo para um dos centros de arte contemporânea mais importantes do Brasil, o Instituto Inhotim. O local é um complexo museológico que mistura arte e natureza, onde o acervo artístico de autores nacionais e internacionais se fundem aos deslumbrantes jardins. Programação Sugerida:  09:30hrs – Chegada ao Inhotim 10:00 às 12:30 hrs – Visita livre às principais obras do complexo como, por exemplo a Galeria Cildo Meireles, com o Desvio para o Vermelho, Galeria Adriana Varejão, Abre a porta e Rodoviária de Brumadinho. 12:30 às 14:00 hrs – Almoço (não incluso) 14:00 às 16:30 hrs – Visita livre às demais obras do instituto. Sugestão:Galeria Cosmococa, a Galeria True Rouge e o Narcissus garden, além de apreciar os belos jardins e vasto acervo botânico como as coleções de palmeiras e inúmeras espécies de orquídeas. 16:30 hrs – Saída de Inhotim para retorno à Belo Horizonte com chegada ao mesmo local de origem prevista para as 18hrs.  Fique atento a novidades, exposições temporárias e novas galerias.  Programação completa disponível em: www.inhotim.org.br  Dica do Sesc: - Não se esqueça de levar protetor solar, chapéu ou boné e óculos de sol. - Recomenda-se o uso de roupas leves e calçado adequado para caminhada.
	OBSERVACOES: • A apresentação para o embarque deverá ser feita com 50 min de antecedência ao o horário de saída da excursão.• É obrigatória a apresentação de documento original de crianças e adultos para embarcar. Não são aceitas cópias de documentos.• Se o menor de 18 anos estiver viajando com qualquer outro maior que não se classifique como parente de até terceiro grau, deverá ser apresentada autorização expressa do pai, mãe ou responsável com firma reconhecida. • Documentos de Identificação aceitos: certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista e carteiras profissionais com foto.• Programação está sujeito a alterações sem aviso. O guia poderá alterar o roteiro sem prejuízo da programação. • Passeios, ingressos, taxas e refeições não inclusas, serão pagas a parte pelo excursionista.


