Trem da Vale em Ouro Preto e Mariana entra
no ritmo das férias de julho

O trem turístico que liga as cidades de Ouro Preto e Mariana vai ter programação especial de
inverno durante o mês de julho. Do próximo dia 11 até o fim do mês, serão ao todo 61 viagens, sendo
31 em horários especiais, incluindo passeios às quartas e quintas-feiras. Entre as viagens adicionais,
13 serão passeios noturnos que vão contar com apresentações musicais e um cardápio especial para
curtir a temporada de frio.
Os passeios noturnos - nos dias 11, 12, 18, 19, 26, 27 e 28 de julho - vão contar com apresentação da
banda Hollybomba, da região de Ouro Preto, que interpretará repertório focado em Tropicália, além
de clássicos da MPB e Rock'n'Roll. Para as viagens noturnas, os passageiros também terão a opção
de adquirir pacotes especiais para o carro panorâmico, onde haverá degustação de vinhos, cervejas,
queijos e empadas gourmet.
Durante o período, os bilhetes para viagens nos carros convencionais custarão R$ 50 para ida e R$
70 para ida e volta. A passagem para o carro panorâmico para os horários diurnos será de R$ 76
para ida e R$ 100 para ida e volta. Jovens de 6 a 16 anos, pessoas acima de 60 anos e estudantes
com carteira têm direito a meia tarifa. Moradores da região com comprovante de residência pagam
R$ 25 para ida e R$ 35 para ida e volta nos carros convencionais.
As tarifas nas viagens noturnas no vagão panorâmico com direito à degustação terão tarifas
especiais* de R$ 120 para ida e R$ 150 para ida e volta. Os bilhetes podem ser adquiridos nas
unidades da Cafeteria a Bordo, nas estações de Ouro Preto e Mariana ou pelo site da Sympla (com
taxas adicionais) https://www.sympla.com.br/trem-da-vale-de-inverno__318588.
A programação completa está em www.vale.com/tremdavale. Os bilhetes para as viagens que não
incluem a degustação podem ser adquiridos pelo mesmo endereço eletrônico ou nas estações de
Ouro Preto e Mariana.
Orquestra Ouro Preto
Além das viagens, a Vale está patrocinando duas apresentações da Orquestra Ouro Preto nas
cidades históricas. O quinteto de cordas da orquestra se apresenta no coreto da Praça da Estação de
Ouro Preto, no dia 11, às 20h. Já no dia 18, às 19h, a orquestra completa apresenta o concerto
"Músicas para cinema", na Praça da Sé, em Mariana. As apresentações são gratuitas e patrocinadas
por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.
Trem da Vale
Com 18 km de extensão, o Trem da Vale ajuda a contar a história e difundir a cultura e belezas
naturais da região. Todo o complexo arquitetônico do qual o Trem faz parte foi revitalizado e
abrange duas estações, além de uma completa estrutura de entretenimento. A viagem dura cerca de
uma hora e passa por vales, túneis, cachoeiras e paredões de pedras, cenários típicos de Minas
Gerais. O trem tem capacidade para quase 300 lugares. Mais informações disponíveis no

site www.vale.com/tremdavale ou pelo telefone 0800 285 7000 (Alô Ferrovias).

*Tarifas especiais: neste caso, não se aplicam descontos
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