BELO HORIZONTE E INHOTIM
Passeio cultural através da música clássica e das artes
plásticas
Com Leandro Oliveira | 18 a 20 de Outubro, 2019

São diversas as formas de entendermos a arte contemporânea. Das mais estimulantes está a
busca por aquilo que, sendo a seu tempo novo ou original, partiu de um diálogo com o
passado, com o que podemos compreender como tradição. A visita a Inhotim na companhia do
compositor e maestro Leandro Oliveira se fundamenta nessa busca que atravessa todos os
campos das Artes, dos liames que ligam a arte do passado ao presente, da fragilidade do
aparentemente momentâneo e do poder deslumbrante daquilo que se torna eterno.

Roteiro resumido
1º dia – 18/10/2019 – São Paulo – Belo Horizonte
2º dia – 19/10/2019 – Belo Horizonte – Inhotim – Belo Horizonte
3º dia – 20/10/2019 – Belo Horizonte – Inhotim – Belo Horizonte – São Paulo

Leandro Oliveira

Leandro Oliveira é compositor, professor e pianista, doutor em "Educação, Arte e História
da Cultura" pela Universidade Mackenzie. Pós-graduado em Teoria da Comunicação pela
ECA/USP e Musicologia pela UFRJ é anfitrião e palestrante do projeto “Falando de
Música” da Fundação Osesp e atua profissionalmente como diretor para transmissões de
concertos sinfônicos para televisão e internet. Suas composições musicais foram apresentadas por espaços
de arte e companhias de dança do Rio de Janeiro e São Paulo. Assina semanalmente a coluna “Falando de
Música” no jornal O Estado de São Paulo.

Roteiro detalhado
LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:
C = Café da manhã
A = Almoço
J = Jantar

Dia 1 – 18/10/19 | São Paulo – Belo Horizonte (-/-/J)
Embarque com destino a Belo Horizonte. Chegada e traslado ao hotel. Pela tarde teremos um
bate papo introdutório com Leandro Oliveira. À noite, saída para a Sala Minas Gerais. Com
espaço de 32.464 m² e capacidade para 1.477 espectadores, a Sala Minas Gerais foi
inaugurada em 2015, para ser a sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Nesse espaço
excepcionalmente criado dentro do mais absoluto rigor técnico. Nesta noite, Marcos Arakaki,
Regente Associado da Filarmônica de Minas Gerais, nos levará a revisitar o “Carnaval romano”
de Berlioz, que escreveu uma das aberturas mais vigorosas do repertório sinfônico.
Apreciaremos também a execução do fantástico “Concerto nº 2 em fá menor, op. 212” de
Chopin, pelo pianista Ricardo Castro. Ao final da apresentação, seguiremos para o jantar de
boas-vindas.
Dia 2 – 19/10/19 | Belo Horizonte – Inhotim – Belo Horizonte (C/A/-)
Após o café da manhã, saída para o primeiro dia de visita a Inhotim. Pausa para o almoço no
Restaurante Tamboril, dentro do Instituto. O período da tarde também será dedicado a

Inhotim. No final da tarde, traslado para o hotel em Belo Horizonte Após a chegada, tempo
livre.

Dia 3 – 20/10/19 | Belo Horizonte – Inhotim – Belo Horizonte – São Paulo (C/A/-)
Após café da manhã, check-out no hotel e retorno a Inhotim para o segundo dia de visita.
Parada para o almoço no Restaurante Tamboril. O período da tarde também será dedicado a
Inhotim. Saída de Inhotim direto ao aeroporto de Confins.

Hospedagem
Belo Horizonte | Clarion Lourdes
http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/belo-horizonte/clarion-hotellourdes
Categoria Standard | Standard

Valores
Parte terrestre | Em Reais (R$) por pessoa
Grupo a partir de 10 pessoas

Valor (à vista)
Quarto duplo

R$ 3.630,00

Quarto single

R$ 3.790,00

Pagamento parcelado
Entrada R$ 1.345,00 + 5 x R$ 495,00
(Total R$ 3.820,00)
Entrada R$ 1.385,00 + 5 x R$ 520,00
(Total R$ 3.985,00)

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque
Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada
Para solicitar reserva | R$ 500,00 por pessoa
PRAZO DE INSCRIÇÃO: 14/09/2019
Enviar ficha cadastral preenchida e cópia de um documento com foto
+ INCLUI
Acompanhamento da especialista Leandro Oliveira;
Acompanhamento de Anfitrião da Latitudes;
02 noites de hospedagem com café da manhã;
Traslado aeroporto de Confins / hotel em Belo Horizonte (com o grupo)*;
Traslado hotel em Belo Horizonte / Instituto Inhotim / Belo Horizonte (com o grupo)*;
Traslado hotel em Belo Horizonte / Instituto Inhotim / Aeroporto de Confins (com o grupo)*;
*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, será necessário acrescentar valor
suplementar para traslado privativo;
Entradas em Inhotim nos dias 19 e 20 de Outubro;
Dois almoços em Inhotim no Restaurante Tamboril (buffet, bebidas não alcóolicas);
Jantar de boas-vindas (Bebidas não inclusas).
- NÃO INCLUI
Voos nacionais
Traslados de chegada ou saída em horários diferentes dos voos sugeridos;
Early check-in ou Late check-out;
Tours opcionais;
Upgrades de hotel ou apartamentos;

Despesas pessoais tais como: Lavanderia, telefonemas, internet, refeições não citadas como
inclusas, entre outros;
Visitas não citadas como inclusas;
Refeições não citadas como inclusas;
Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes;
Qualquer item não citado acima como incluso.

Opcionais
Parte Aérea (sugerida)
Cia. Aérea

Voo

Arpt. Origem

Arpt. Destino

Saída

Hora

Chegada

Hora

Gol

1304

São Paulo, Congonhas

Belo Horizonte, Confins

18/Out

11:05

18/Out

12:20

Gol

1315

Belo Horizonte, Confins

São Paulo, Congonhas

20/Out

19:30

20/Out

20:50

Consulte-nos para saber:
- Valores e condições de pagamento da parte aérea
- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo

Notas
O grupo só é confirmado a partir da 10ª pessoa pagante. Os preços serão
reajustados, caso esse número seja inferior a 10 pessoas ou a saída é cancelada;
Quartos duplos em Brumadinho são compostos por 01 cama de casal e 01 cama de
solteiro;
O acompanhante do especialista é pago pelo próprio, não sendo considerado para a
formação do número mínimo de pessoas no grupo;
Valores, disponibilidade e programação estão sujeitos a alterações, sem prévio aviso;

Documentos necessários
Documentos para embarque: | Carteira de identidade em bom estado de conservação e
emitida há menos de 10 anos.
Vacinas | Certificado de vacina contra febre amarela: Este documento é indispensável para a
participação nessa viagem.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br

