
PROGRAMAÇÃO 

 

CICLOVIAGEM 2021 
Uma edição feita de coração 

 

1º Final de Semana - Dia 1- Sexta-feira – Recepção - Três Marias 

20h – Início da entrega dos passaportes e assinatura do livro; 

21h – Jantar de confraternização 

 

Dia 2 – Sábado – Início do pedal – De Três Marias à Andrequicé – 88,8 km 

5h30 – Café da manhã 

11h30 – Almoço na Margem do Rio de Janeiro – local descrito no início da obra grande 

sertão – local para banho 

19h – Jantar em Andrequicé 

20h – Apresentação do grupo folclórico Dança Cigana 

 

Dia 3 – Domingo – Andrequicé à Morro da Garça - 68,2 km  

5h30 – Café da manhã 

11h30 – Almoço no Buritizinho 

16h – Café mineiro e apresentação dos Miguilins na Casa da Cultura em Morro da Garça 

17h – Retorno para BH 

2º Final de Semana - Dia 1- Sexta-feira – Recepção – Morro da Garça 

20h – Início da entrega dos passaportes e assinatura do livro; 

21h – Jantar de confraternização 

 

     Dia 2 – Sábado – Morro da Garça à Fazenda Paulista - 88 km  

5h00 – Saída para o café 

5h30 – Café no alto do Morro da Garça para ver o sol nascer  

11h30 – Almoço em Curvelo 

19h – Happy hour- com show de viola e chopp  

Dia 3 – Domingo – Fazenda Paulista à Cordisburgo - 35 km  

7h – Café da manhã 

11h30 – Almoço no Gruta do Maquiné 

12h30 – Visita a Gruta 

13h30 – Visita ao Museu Guimarães Rosa – ao final teremos a apresentação do grupo 

Miguilins 

16h – Retorno para BH 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO HOSPEDARIAS 

Inspirado no conceito das Guest houses europeias, esse projeto tem como meta 

aprofundar a vivência e experiência dos turistas, junto disso promover o desenvolvimento da 

economia familiar. 

 O cicloviajante Roseano vêm em busca da vivência sertaneja, seus hábitos e costumes, e 

nem sempre conseguem acompanhar a rotina dos moradores da região. Agora junto das 

prefeituras vamos promover uma mudança no turismo da região. Os turistas poderão contar com 

uma nova atração, a vivência com moradores e seus costumes, desde sua culinária, até seu 

aconchego, podendo vivênciar diferentes realidades, dentro do mesmo município. 

Nós da Caminhos de Rosa temos imenso prazer em fazer este projeto dar certo, é uma 

pequena contribuição ao povo que nos tem acolhido e nos ajudado. E para vocês mais uma 

vivência a ser vivida. 

O projeto terá duas etapas. A primeira, fazer um treinamento das Hospedarias, para 

atender nossos projetos. Depois, iniciará a nova etapa, cadastrar e divulgar os eventos culturais 

Incluso no pacote: 

• Hidratação, refeições e suporte durante todos os dias; 

• RESERVA de todas as pernoites pelo caminho; 

• Seguro de vida. 

Responsabilidade do cicloviajante; 

• Pagamento das diárias e jantar junto aos moradores – Projeto Hospedarias; 

• Translado. 

Investimento: R$ 650,00 



 

regionais, como folias de reis, festas religiosas, festas tradicionais e assim tentar manter um 

calendário de eventos típicos para o projeto. 

O projeto Hospedarias terá uma filosofia diferente de receber hospedes, com um 

tratamento diferenciado e personalizado. Nosso objetivo é fazer com que o hóspede se sinta em 

casa, onde o dono, morador, geralmente está. Dividir a mesa de café com a família moradora, a 

mesa de jantar e claro, um pouco de proza, de troca de conhecimentos e experiências. 

Para um projeto como este ter sustentabilidade é fundamental ter transparência, por isso 

o cicloviajante deverá acertar com o morador o valor da estadia e do jantar diariamente e 

diretamente a ele. Desta forma fica assegurado que a organização é apenas facilitadora do 

processo. Assim moradores e cicloviajantes tem a convicção de este é um projeto social de 

distribuição de renda e fomento econômico.  

Em média a hospedagem custa R$ 50,00 já incluso o café da manhã. 

  

Altitude

(m) Distãncia (km)
Ganho altimetrico 

Positivo (m)
Distãncia (km)

Ganho altimetrico 

Positivo (m)

Trecho 1 – Três Marias - Pedras 778 42,5 666

Trecho 2 - Pedras - Andrequicé 820 46,3 530

Trecho 3 - Andrequicé à Buritizinho 857 34,8 348 34,8 348

Trecho 4 - Buritizinho à Morro da Garça 724 33,4 417 33,4 417

Trecho 5 - Café no Morro - Morro da Garça 

à Fazenda Recanto do Morro

680                           

( Pico - 939)
18,7 490 18,7 490

Trecho 6 - Recanto do Morro à Curvelo 664 32,6 338 32,6 338

Trecho 7 - Curvelo à Fazenda Paulista 708 36,6 497 36,6 497
Trecho 8 - Fazenda Paulista à 

Cordisburgo
737 21,7 259 21,7 259

266,6 3.545 177,8 2.349

TRECHOS DA CICLOVIAGEM

Percurso Longo Percurso Reduzido


