
 

Visita de dia inteiro a Pirenópolis-GO – Saída de Brasília 

  

Saída todos os sábados às 08:00 com retorno previsto para as 18h. 
Pegamos nos hotéis do centro de Brasília 

  

Localizada a 150km da Capital Federal, a charmosa “Piri”, como é chamada pelos mais íntimos, tem se 
tornado cada vez mais, uma ótima opção de destino para casais, famílias e grupo de amigos! 

 

A cidadezinha interiorana, conserva em perfeito estado sua arquitetura histórica de beleza incomparável! 
Sua cultura, ruas, becos, casas e postes coloniais, fazem de Piri um charme único! Tombada como 
Patrimônio Nacional, conserva seu aspecto antigo e bucólico, cercada de morros e cachoeiras. 

 

 

 

 

 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1963


O roteiro para Pirenópolis inclui parada para fotos, na placa que indica a passagem da linha imaginária do 
Tratado de Tordesilhas, e parada no mirante do Salto Corumbá pra tomar um café, tirar uma fotos, 
banheiros e produtos regionais; 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1964
http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1965


 
Na cidade de Pirenópolis, iniciamos nossa visita pela igreja de Nossa Senhora do Rosário, primeira e 
maior construção religiosa do Estado de Goiás. Teve as suas obras iniciadas entre 1728 e 1732. Com 
estilo colonial, a matriz tem os alicerces de cantaria (pedra) e as paredes feitas de taipa de pilão (barro 
socado). Apenas as paredes mais altas das torres são feitas de adobe (tijolo cozido ao sol). Na parte 
frontal, a taipa é reforçada por uma gaiola de madeira (aroeira), externa e internamente. A igreja foi 
construída de forma que, a qualquer hora do dia, o sol ilumine a sua fachada. 

 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1966
http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1967


 

 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1968


 

Em seguida seguiremos em direção ao coreto, faremos paradas nas lojas de artesanato local, visitaremos 
o Rio das Almas para fotos. Em seguida, visita a igreja do nosso Senhor do Bonfim. 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1972


 

A parada para almoço acontece aproximadamente às 12:30m (almoço não incluído no pacote), ponto alto 
da visita, considerada um dos principais pólos gastronômicos de Goiás, Pirenópolis possui representantes 
da culinária local, regional e internacional. 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1969


http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1970
http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1971


 
Após o almoço e um breve descanso, visitaremos as cachoeiras da fazenda Bom Sucesso, com belas 
paisagens, trechos preservados da estrada do norte do séc. XVIII. (tarde livre para usufruir das 
cachoeiras). 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1979


http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1973
http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1974


 

http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1980
http://brasiliatour.com.br/?attachment_id=1981


Observação: Nas igrejas, será cobrado uma taxa de R$ 2,00 por pessoa para visitação interna. 
Recomendamos levar protetor solar, roupa de banho e agasalhos leves. 

  

PREÇO POR PESSOA: R$ 170,00 (em reais) 
CRIANÇAS DE 00 A 04 ANOS NO COLO NÃO PAGAM 
CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS COM DIREITO A ASSENTO PAGAM MEIA 
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA 

SAIDA COM MINIMO DE 10 CONFIRMAÇÕES. 

PREVISÃO DE SAIDA AS 08HS HOTEL EM BRASILIA 

PREVISÃO DO RETORNO AS 17HS LOCAL 

DATA: CONFORME DEMANDA -  DIA 3 ou 4 DE OUTUBRO. 

O que inclui: Transporte em van executiva, kit lanche, suco, água mineral, taxa de preservação e 
ocupação na fazenda Bom Sucesso, guia itinerante e local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


