
                                                                    Brasilidade – Fasano BH & Experiência 
Inhotim 

 

 
 

Contemple arte contemporânea, passeios históricos, 
aventuras radicais e outras atividades nos lugares 
mais charmosos de Minas Gerais, através das 
experiências oferecidas pelo Fasano Belo Horizonte.  
 
A partir de 

R$1.998,00 * por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 

O Fasano é um hotel referência de luxo em Belo 
Horizonte, e suas experiências Refúgio capturam o 
que há de melhor das várias facetas de Minas 
Gerais: o Instituto Inhotim é um museu de arte 
contemporânea e Jardim Botânico em Brumadinho – 
são 140 hectares de paisagens exuberantes dos 

biomas da Mata Atlântica e Cerrado.   
 
Destaques: 

 

 Conceito de luxo em hospitalidade; 

 Mais de cem anos de tradição ligada à 
gastronomia; 

 Instituto Inhotim, um museu de arte 
contemporânea e Jardim Botânico que conta 
com cerca de 700 obras, 60 artistas de quase 
40 países diferentes; 

 Ingressos para o Instituto Inhotim; 

 Carrinho elétrico compartilhado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ROTEIRO 

1° dia - Fasano Belo Horizonte 

Chegada ao Aeroporto e saída por conta própria ao hotel Fasano Belo Horizonte. 
 
O hotel: 
A abertura do Hotel Fasano Belo Horizonte, levou para a capital mineira a personalidade e a excelência 
do Grupo, reconhecido internacionalmente como sinônimo de qualidade e serviços impecáveis. O 
empreendimento inaugurou, na história dos belorizontinos, um novo conceito de luxo em hospitalidade 
no qual a discrição e a sofisticação são os fios condutores do atendimento aos clientes. Localizado no 
bairro de Lourdes, um dos mais charmosos de BH, potencializou o cenário sociocultural e dará ainda 
mais notoriedade à região com a instalação de uma estrutura de eventos. Também aqueceu o 
importante polo gastronômico do entorno, ao importar uma culinária de mais de 100 anos de tradição, 
além de fortalecer o eixo corporativo da cidade com a geração de novas oportunidades e possibilidades 
de negócios. 
 
Gastronomia: 

Restaurante Gero 
O Hotel Fasano em Belo Horizonte trouxe para a cidade toda a expertise da família com mais de cem 
anos de tradição ligada à gastronomia. O primeiro restaurante Gero localizado dentro de um hotel, prima 
pelos ingredientes e pratos clássicos da culinária italiana, como risotos, massas, carnes e peixes, já 
premiados pelas mais importantes publicações. 
 
Baretto Belo Horizonte 
Considerado pela revista Wallpaper* o melhor bar de hotel do mundo, o Baretto Belo Horizonte, versão 
mineira do Baretto de São Paulo, oferece coquetéis premiados acompanhados de pratos leves. Recebe 
shows ao vivo de Jazz e MPB, opção perfeita para uma noite agradável na cidade. Não é permitida a 
entrada com boné, camiseta, bermuda ou chinelo. 
Horário de funcionamento 
Quinta a sábado, das 20h à 3h 
 
2° dia - Fasano Belo Horizonte 

Café da manhã no hotel. 
 
O hotel proverá transporte privativo, em carro executivo, para o Instituto Inhotim, assim como dois 
ingressos de entrada no local. Lá, também será disponibilizado carrinho elétrico compartilhado, para sua 
maior comodidade. 
 
O Instituto: 
O Instituto conta com cerca de 700 obras de mais de 60 artistas, de quase 40 países, e são exibidas ao 
ar livre e em galerias em meio a um Jardim Botânico com mais de 4,3 mil espécies botânicas raras, 
vindas de todos os continentes. 
Caminhar pelos jardins do Inhotim é mais do que contemplar sua exuberância. Inserido em porção 
florestal remanescente de Mata Atlântica e Cerrado – dois dos biomas mais ricos em biodiversidade e, 
ao mesmo tempo, ameaçados do planeta – o Instituto é um campo pulsante para pesquisa científica e 
uma ferramenta de conservação e educação ambiental; no total, são mais de 140 hectares de área de 
visitação. 
Percorrer seus jardins, galerias e obras externas em meio à paisagem propicia aos artistas e visitantes 
um modelo de exposição singular, em que arte e paisagismo se entremeiam para a criação de uma 
experiência conjunta e única. Periodicamente, artistas são convidados a criar trabalhos especialmente 
para o Inhotim; a possibilidade de realizar trabalhos ambiciosos, em permanente exposição, está no 
cerne do Inhotim, criando uma relação de parceria de longo prazo com os artistas de seu acervo. 
 Para seu conforto, e possibilidade de cobrir a vasta área de visitação do Instituto, o Fasano disponibiliza 
aos seus hóspedes assentos no carrinho elétrico compartilhado para transporte interno, que percorrem 
rotas predeterminadas pelo parque. 
No Inhotim, você também encontra pontos de alimentação espalhados ao longo do parque, seja para 
almoço, lanche ou fazer uma pausa durante a visitação. Há 2 restaurantes, um bistrô, uma 
hamburgueria, uma casa de sucos e uma pizzaria, grande variedade para qualquer tipo de paladar! 
 



Aproveite o dia para relaxar no Spa Fasano 
Além da excelência em hospedagem, o Hotel Fasano Belo Horizonte levou para a cidade os mais 
sofisticados serviços e tratamentos de beleza. Instalado na cobertura do edifício, o SPA Fasano é 
composto por três salas de terapias, sauna úmida e piscina wellness, e foi planejado para proporcionar 

conforto e privacidade aos hóspedes e ao público em geral. 
* consulte valores* 
 
3° dia - Fasano Belo Horizonte 

Café da manhã e check-out. 
 
Consulte extensões. 

 

  INCLUI 

 02 noites de hospedagem no Fasano Belo Horizonte com café da manhã; 

 Traslado ao Instituto em carro executivo com motorista à disposição; 

 01 par de ingressos; 

 02 assentos no carrinho elétrico compartilhado no Instituto; 

 Kit personalizado Just Tur com 01 mochila e 01 necessaire de juta ou linhão. 
 
Tarifa não inclui: 

 

 Traslados aeroporto > hotel ou v.v; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES& CONDIÇÕES 
 

  Luxo 

Duplo* 

BRL 1.998,00 

*Preços por pessoa 

  

Belo Horizonte - Fasano Belo Horizonte (Superior)  

 

CONDIÇÕES 

Validade: 31/12/2021; 



Crianças: Consultar 

Horário de check-in: 15h 

Horário de check-out: 12h 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consultar para o período reservado. 

 

Notas importantes: 

Adicionar 5% Iss; 

*Tarifa Flutuante. 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 06 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 

 

  INFORMAÇÕES 

 


