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Rede de hospedagem



Um passeio pela história e arte mineiras, 

ideal para quem procura beleza e 

tranquilidade. Localizada em uma reserva 

natural a 7 quilômetros de Ouro Preto, 

Sesc Estalagem oferece um ambiente de 

charme e privacidade para temporadas de 

lazer e negócios.

Rodovia dos Inconfidentes, km 88 - Tripuí
CEP 35400-000 | Ouro Preto

Sesc Estalagem 

OURO PRETO

Reservas

(31) 3559-5600

Central de reservas: (31) 3270-8100

reservasouropreto@sescmg.com.br

hotelouropreto@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã. 
- 196 acomodações: apartamentos e bangalôs tipo luxo  
  e standard; suítes nupcial, executiva e colonial (oito 
apartamentos para portadores de necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone  
  e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura 
Centro de eventos, heliponto, piscina, salas de leitura, jogos e 
fitness, recreação, quadras esportivas, restaurante e bar. 

 Gratuito, 150 vagas6  
- Serviço de transfer para o centro histórico (sob consulta  
  de dias e horários disponíveis) 
- Room service até 23h. 

O que fazer na cidade

Declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, 
Ouro Preto reúne inúmeros monumentos históricos, entre igrejas, 
museus, exemplares de arquitetura e casario do Brasil Colonial. 
Entre os atrativos naturais, há cachoeiras e trilhas. Abriga a feira 
de artesanato permanente de São Francisco de Assis, os festivais 
de Inverno, Tudo é Jazz, em setembro, manifestações folclóricas, 
como o Reinado de Santa Efigênia e a Cavalhada, no distrito de 
Amarantina.

F Acaso 85, Barroco Café & Cia, Casa do Ouvidor, Chafariz, Profeta, Chão 
de Minas, Adega Ouro Preto e Restaurante O Passo Pizza Jazz.

Serviços 

$ Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú.  

R Localiza.

Z Associação Guias de Turismo de Ouro Preto e Ouro Preto 
      Convention & Visitors Bureau.



Uma bela e tranquila praia, excelente para as 
férias familiares: este é o Sesc Mineiro Grussaí, 
situado no litoral norte-fluminense, em São 
João da Barra/RJ. Uma completa estrutura 
de hospedagem, ideal para realização de 
eventos empresariais ou para lazer com 
diversas opções de descanso e recreação, 
como o passeio de Trem Maria-Fumaça.

Rua Antonino Gonçalves Carvalho, s/no 
Grussaí/São João da Barra
CEP: 28200-000 | São João da Barra – RJ

Sesc Mineiro

GRUSSAÍ
Centro de Turismo

Reservas

(22) 3027-5300

Central de reservas: (31) 3270-8100

(22) 2741-3115

reservasgrussai@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã. 
- 606 acomodações (dezoito chalés adaptados  
  para pessoas com necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV  
  e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura 
Centro de eventos, playground, salas de jogos e leitura, 
biblioteca, recreação, piscina, campo de futebol, quadras 
esportivas, boate, restaurante, bar e lanchonete. 

 Gratuito, 200 vagas�  

O que fazer na cidade

Praias, manguezais, lagoas e a foz do rio Paraíba do Sul 
constituem a riqueza natural da região. O artesanato local 
é feito em palha, pele de peixe e conchas. A cidade abriga 
eventos como o carnaval e o circuito junino: festas de Santo 
Antônio, São Pedro e São João Batista. Aproveite ainda para 
visitar a Igreja de Nossa Senhora da Penha e a Igreja de São 
João Batista.

F Boller Lanches, Churrascaria Boi Grill,  
Restaurante Peixe na Rede, Boca de Luar, Lalilus  
e Polo Gastronômico.

Serviços 

Z Carioquinha Agência de Turismo.



O Sesc Pousada Almenara – cidade polo 
na região, próxima ao Rio Jequitinhonha –  
é uma excelente opção para férias, com 
ampla área verde e estrutura para lazer e 
negócios.

Sesc Pousada

ALMENARA
Rodovia BR-367, km 750 - Cidade Nova
CEP: 39900-000 | Almenara

Reservas

(33) 3721-6138, (33) 3721-1730

Central de reservas: (31) 3270-8100

reservasalmenara@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã. 
- 52 acomodações (um apartamento adaptado para 
  portadores de necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone  
  e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura 
Centro de eventos, piscina, playground, sala de leitura, 
jogos, recreação, quadras esportivas, quiosques, 
churrasqueiras, restaurante, bar e lanchonete. 

 Gratuito, 200 vagas�  

O que fazer na cidade

O município abriga o Morro do Cruzeiro, a Praia da Saudade, 
banhada pelo rio Jequitinhonha, além de oferecer atividades 
como a caminhada ecológica ao Jequitibá Centenário. 
Há ainda lojas e cooperativas de artesanato local, como a 
Associação Comunitária Mulheres Criativas de Almenara, 
e vários eventos ao longo do ano: Micareta de Almenara 
(janeiro), Festa do Cavalo (abril), Ficar – Feira da Indústria, 
Comércio e Serviços de Almenara (maio), Festa da Mandioca 
(junho), Exposição Agropecuária de Almenara (julho).

F Bar Fazendinha, Bar Taça de Ouro, O Casarão  
e Gauchão Churrascaria.

Serviços 

$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú.  

R Locadora.



Famosa pelas águas medicinais e terapêuticas, 

a histórica cidade de Dona Beja é também 

reconhecida  pelo artesanato e doces 

caseiros. O Sesc Pousada Araxá oferece 

uma ótima estrutura de hospedagem em 

Araxá, um lugar ainda mais privilegiado pelas 

condições climáticas e paisagens únicas na 

região mineira do Alto Paranaíba.

Rua Dr. Edmar Cunha, no 150 - Santa Terezinha 
CEP: 38183-296 | Araxá

Sesc Pousada 

ARAXÁ

Reservas

(34) 3661-4683

Central de reservas: (31) 3270-8100

pousadaar@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã. 
- 131 acomodações (quatro apartamentos adaptado para 
  portadores de necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone e frigobar (não   
abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura
Dois espaços para eventos (Centro Cultural e o Salão Dona 
Beja), piscina, playground, sala de jogos, recreação, quadras 
esportivas e restaurante.

 Gratuito, 50 vagas�

O que fazer na cidade
Entre os atrativos naturais, há o Complexo Hidromineral do 
Barreiro, a rampa de voo livre Horizonte Perdido e o Parque 
do Mirante do Cristo. Visite o Museu Histórico Dona Beija, a 
Fundação Cultural Calmon Barreto e o Museu da Arte Sacra. 
A cidade conta também com diversas lojas de artesanato, a 
Festa de São Sebastião, em janeiro, o Arraial de São Domingos, 
em junho, e a Feira de Artesanato do Parque do Barreiro, aos 
sábados e domingos.

F Arena Bar e Restaurante, Bar do Delei, Chico Bupet, 
Churrascaria Catarinense Samburá, Estilo Mineiro e O Pizzaiolo.

Serviços 

$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal,  
     Caixa 24 Horas e Itaú.  

R Localiza. 

Z Aguiar Travel, Araxá Convention & Visitors Bureau, Andratur, 
      Comtur e Eventho Turismo.



Férias, finais de semana ou temporadas de 

descanso. Encontros de negócios, reuniões 

e seminários. Seja qual for o motivo, o Sesc 

Pousada Bom Despacho é uma ótima opção 

de hospedagem para quem quer conhecer a 

cultura, artesanato e beleza natural de uma 

região que abriga várias nascentes.

Avenida Maria da Conceição Del Duca, (D. Saçã), 
nº 150 – Jaraguá | CEP: 35600-000 | Bom Despacho

Sesc Pousada 

BOM DESPACHO

Reservas
(37) 3522-7253, (37) 3522-7254

Central de reservas: (31) 3270-8100

pousadabd@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã ou meia-pensão. 
- 102 acomodações, entre chalés e apartamentos 
(duas adaptadas para portadores de necessidades 
especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV  
  e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h.

Infraestrutura

Centro de eventos, playground, salas de jogos, 
leitura, recreação, piscina, quadras esportivas, 
restaurante  
e lanchonete.

 Gratuito, 300 vagas�

O que fazer na cidade
Bom Despacho abriga o Centro de Educação Ambiental, 
a Mata do Batalhão e a nascente do Rio Picão. O Museu 
Municipal, a Biquinha e a Igreja da Matriz da Nossa 
Senhora do Bom Despacho são outros pontos da 
cidade que merecem ser visitados. Há ainda exposição 
e venda de artesanato aos sábados e feriados, na Praça 
da Matriz, e festas como a Cavalgada do Padre Libério, 
a Festa de Folia de Reis e o Festival de Inverno.

F Pizzaria Ki Massa, Bar do Tom, Churrascaria 
Fazendinha,  
Bar do Zé Garapa, Churrascaria do Buquinha, Speed 
Burger e Pizzas e Churrascaria Trem Assado.

Serviços 
$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica 
Federal e Itaú.



A vinte quilômetros da capital mineira, o Sesc 

Pousada Contagem-Betim possui localização 

estratégica. Além de possibilitar fácil acesso 

aos principais corredores rodoviários do 

estado, Contagem e Betim são importantes 

centros industriais e comerciais que conciliam 

o crescimento econômico com a preservação 

da tradição e da cultura de Minas.

Rua Padre José Maria Deman, no 805 – Novo Riacho 
CEP: 32280-660 | Contagem

Sesc Pousada 

CONTAGEM-BETIM

Reservas

(31) 2108-4500

Central de reservas: (31) 3270-8100

pousadacb@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã. 
- 116 acomodações (quatro apartamentos adaptados  
para portadores de necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone  
e frigobar (não abatecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura
Centro de eventos, piscina, playground, salas de leitura, jogos, 
recreação, quadras esportivas, restaurante, bar e lanchonete.

 Gratuito, 500 vagas�  

O que fazer na cidade

Além de passar o dia no Instituto Inhotim – um centro de arte 
contemporânea reconhecido internacionalmente – e apreciar 
as diversas atrações no Alambique e Parque Ecológico Vale 
Verde, você pode visitar atrações como o Parque Municipal 
Gentil Diniz, a represa Várzea das Flores, a Fazenda Vista Alegre 
e o conjunto arquitetônico da rua Dr. Cassiano. O artesanato 
local é mantido pela Associação de Arte, Cultura e Artesanato 
de Contagem. Há também manifestações folclóricas como o 
Congado dos Arturos, a Festa de São Gonçalo e a Feira da Paz 
de Betim.

F Bar da Praça, Carretão Gaúcho Maquiné, Chico do Churrasco, 
Bar da Praça, Tradição de Minas e Aconchego.

Serviços 

R Localiza Rent a Car. 

Z Coomotaxi.



Em uma cidade que combina ecoturismo, 

gastronomia e lazer às margens do Rio São 

Francisco, o Sesc Pousada Januária oferece 

conforto e infraestrutura para os turistas 

desfrutarem um variado menu de atrações 

folclóricas e naturais.

Avenida Aeroporto, no 250 – Aeroporto
CEP: 39480-000 | Januária

Sesc Pousada 

JANUÁRIA

Hospedagem 

- Diária com café da manhã. 
- 51 acomodações (dois chalés adaptados para pessoas  
  com necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV  
e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura 
Centro de eventos, piscina, salas de leitura, jogos, recreação, 
brinquedoteca, quadras esportivas, pista de skate, 
restaurante, bar e lanchonete. 

 Gratuito, 200 vagas�  

O que fazer na cidade
Entre os atrativos naturais estão o Parque Nacional Cavernas do 
Peruaçu, o Refúgio de Vida Silvestre, o Balneário de Pandeiros, 
o rio São Francisco e a Gruta dos Anjos. Também valem a 
visita a Igreja do Rosário, o Circuito da Cachaça e o Mercado 
Municipal. Entre os eventos, o destaque fica por conta da Festa 
dos Santos do Rio, em outubro, as Folias de Reis, em janeiro, 
e o Festival de Cultura Popular do Vale do São Francisco, no 
segundo semestre do ano.

F Restaurante Hawai, Zé de Lucas, Pimenta Mineira, Babalu  
    e Viva Maria.

Serviços 

R Duzão Veículos. 

Z Januária Viagens e Turismo e Terra Sertão Ecoturismo.

Reservas

(38) 3621-1076, (38) 3621-1089 e (38) 3621-1347

(38) 3621-1191

Central de reservas: (31) 3270-8100

pousadaja@sescmg.com.br

reservasjanuaria@sescmg.com.br



O Sesc Pousada Juiz de Fora está situado 

entre montanhas e muito verde, a 10 km 

do Centro. Localizado na Zona da Mata 

mineira, região de grande beleza natural 

e desenvolvimento econômico, ideal para 

quem gosta não só de temporadas de lazer, 

como para quem vai a negócios e para os 

apreciadores do ecoturismo e turismo rural.

Rua do Contorno, s/no – Nova Califórnia 
CEP: 36039-270 | Juiz de Fora

Sesc Pousada 

JUIZ DE FORA

Reservas

(32) 3313-5200

Central de reservas: (31) 3270-8100

pousadajf@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã. 
- 69 acomodações (dois apartamentos adaptados  
  para pessoas com necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV  
  e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura

Centro de eventos, piscina, playground, brinquedoteca, sala 
de jogos, recreação, quadras esportivas, restaurante, bar e 
lanchonete.

 Gratuito, 80 vagas�

O que fazer na cidade

Visite os parques do Museu Mariano Procópio, da Lajinha e 
do Morro do Imperador. Conheça também o Espaço Cultural 
Bernardo Mascarenhas, o Museu de Arte Moderna Murilo 
Mendes e o Cine Theatro Central. No calendário da cidade estão 
a Deutsches Fest, em setembro, a Festa das Etnias, em maio, e a 
Feira de Artesanato, aos sábados.

F Bar do Bigode Xororó, Berttus Restaurante, Fazendinha 
Restaurante, Galetodourado, Pró-Copão e Cantina e Pizzaria 
Gordeixo’s.

Serviços 

$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa 24 Horas e Santander.  

R Locamagal, Magalhães Viagens e Eventos e Themauto. 

Z Costa Mar Agência de Viagens, DC Tur, Multivistos  
      e Turmania – Mania de Viajar.



Situado no centro, com fácil acesso ao Aeroporto 

Mário Ribeiro e ao Terminal Rodoviário Hildeberto 

Alves de Freitas, o Sesc Pousada Montes Claros 

combina comodidade e conveniência para quem 

deseja ver de perto a cultura de Montes Claros, 

a beleza das festas típicas, danças, artesanato 

e apresentações artísticas de uma das mais 

expressivas cidades do norte de Minas Gerais.

Avenida Deputado Esteves Rodrigues, no 1.124 

– Centro CEP: 39400-215 | Montes Claros

Sesc Pousada 

MONTES CLAROS

Reservas

(38) 2104-5100

Central de reservas: (31) 3270-8100

pousadamc@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã. 
- 55 acomodações (dois chalés adaptados para pessoas 
  com necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone  
  e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura 

Centro de eventos, piscina, playground, sala de jogos, 

recreação, quadras esportivas, restaurante e lanchonete. 

 Gratuito, 60 vagas�  

O que fazer na cidade

Montes Claros abriga os parques Municipal e Milton Prates, além 
de atrações como o Corredor Cultural Padre Dudu, patrimônio 
histórico da cidade. Entre os eventos, há feiras de artesanato aos 
domingos, além da Feira Nacional da Indústria, Comércio e de 
Serviços (FENICS), a Exposição Agropecuária (Expomontes) e 
o Festival Folclórico, eventos realizados anualmente.

F Chicos Bar, Papaula Pizzaria, Churrascaria Chimarrão e 
restaurante Quintal.

Serviços 

$ Caixa Econômica Federal.  

R Localiza. 

Z Maristur Viagens e Turismo.



A mais nova pousada do Sesc em Minas, com 

localização privilegiada na saída para as praias do 

litoral norte do Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo. O 

Sesc Pousada Muriaé oferece uma excelente estrutura 

para o turismo de lazer e negócios. O município é 

cidade-polo de confecções e da agropecuária. Outro 

destaque é o ecoturismo, com o Circuito da Serra do 

Brigadeiro com cachoeiras da região e da fauna e 

flora diversificada.

Rodovia BR 356, Km 250, nº4555 - Leblon 
CEP.: 36880-000 | Muriaé

Sesc Pousada 

MURIAÉ

Reservas

(32) 3511-7110

Central de reservas: (31) 3270-8100

reservasmuriae@sescmg.com.br

Hospedagem 

- Diária com café da manhã. 

- 54 acomodações (sendo seis chalés adaptados para pessoas 

portadores de necessidades especiais). 

- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone  

  e frigobar (não abastecido).  

- Recepção 24h. 

Infraestrutura 

Espaço para eventos, restaurante, espaço fitness, piscinas, quadra 

de tênis e quadra de peteca. 

 Gratuito, 54 vagas�  

O que fazer na cidade

Muriaé e seu entorno oferecem diversos atrativos naturais e 
culturais. Outro destaque é o Ecoturismo, com o Circuito da Serra 
do Brigadeiro, localizado no Parque Estadual de mesmo nome. Além 
das diversas cachoeiras da região e da fauna e flora diversificada, o 
parque possui inúmeras nascentes, que contribuem para a formação 
de duas importantes bacias hidrográficas do Estado: a do Rio Doce 
e a do Paraíba do Sul. Outro importante Circuito é o do Pico da 
Bandeira, localizado Parque Nacional do Caparaó, localizado a 130 
km de Muriaé. 

F Manjericão, Colher de Pão, Trairão, Kalipha, Torre de Pizza, Peixaria do 
Netinho, Deck Salada Grill e Inove.   

Serviços 

$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú.  
R Localiza, Yes Aluguel de Carros, Fama Rent A Car, Stilu’s Veículos de 

Muriaé Ltda. 

Z Ciatour, Vetour Viagens e Turismo, Agência de Ecoturismo Verde 

Aventura.



Quem gosta de cachoeiras, grutas centenárias, 

trilhas e montanhas não pode deixar de conhecer 

o Sesc Pousada Paracatu. 

A cidade se destaca pelas atrações e belezas 

naturais, pelo calendário festivo e pelos produtos 

típicos da pecuária, além da culinária mineira e 

artesanato da região.

Rua Euridamas Avelino de Barros, no 347 – Lavrado
CEP: 38600-000 | Paracatu

Sesc Pousada 

PARACATU

Reservas

(38) 3671-8011

Central de reservas: (31) 3270-8100

(38) 3672-1385

pousadapa@sescmg.com.br

Hospedagem
- Diária com café da manhã. 
- 50 acomodações (dois chalés adaptados para pessoas  
  com necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone  
e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura
Centro de eventos, piscina, playground, brinquedoteca, salas 
de jogos, leitura, recreação, quadras esportivas, restaurante, 
bar e lanchonete. 

 Gratuito, 200 vagas�  

O que fazer na cidade
Paracatu está localizada nas bacias dos rios São Francisco e 
Prata. As cachoeiras mais famosas são as do Deus-Me-Livre, 
Barreirinho, Ascânio e Zé da Prata. A cidade também abriga 
o Museu Histórico e a Casa da Cultura. O artesanato é muito 
diversificado, podendo ser encontradas peças em tecido, cabaça, 
madeira e pintura em tela. Entre as manifestações folclóricas 
estão a Caretada, festa em homenagem a Nossa Senhora do 
Rosário, que acontece em junho, e a Carnafolia, no período de 
Carnaval, além da Festa de São Benedito e do Encontro de 
Motociclismo.

F Bar do Carlinhos, Bar da Quenga, Cacau Chopp (Pizzaria e 
Restaurante), Restaurante Flor de Alecrim, Fornalha e Sabor de 
Fazenda.

Serviços

R Yes Locadora de Veículos. 

Z Acontup – Associação dos Condutores de Turismo de Paracatu.



Conhecida internacionalmente por suas águas 

medicinais, Poços de Caldas é uma estância 

hidromineral que conquista não só pelos diferentes 

roteiros recreativos e terapêuticos, mas também 

pelo charme e beleza da própria cidade. O Sesc 

Pousada Poços de Caldas oferece uma completa 

estrutura para férias ou temporadas de lazer, 

assim como para eventos de negócios.

Sesc Pousada 

POÇOS DE CALDAS
Rua João Inácio Dalmonte, no 65 – Bairro Funcionários 
CEP: 37701-970 | Poços de Caldas

Hospedagem

- Diária com café da manhã. 
- 96 acomodações (três apartamentos adaptados para 
  pessoas com necessidades especiais). 
- Ventilador, TV, telefone e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura 
Centro de eventos, 4 piscinas, playground, salas de leitura, jogos, 
recreação, restaurante e lanchonete. 

 Gratuito, 14 vagas�  

O que fazer na cidade

Poços de Caldas possui vários atrativos naturais, como a cachoeira Véu 
de Noiva, a Cascata das Antas, a formação rochosa Pedra Balão e a 
represa do Cipó, além de bosques e do Parque Municipal da Serra de São 
Domingos. Endereços como o Museu Histórico e Geográfico de Poços de 
Caldas, o Mercado Municipal, o teleférico da cidade, fabricas de Cristais e 
as Thermas Antônio Carlos completam o roteiro turístico. No calendário 
cultural da cidade há a Festa Uai, que resgata as tradições mineiras no 
mês de agosto, Sinfonia das Águas, Festival Música nas Montanhas e a 
Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, realizada em abril.

F Pizza na Roça, Poços Grill, L´Itália Bupets, Água Doce Cachaçaria, 
Birosca, Choperia Pingão, Cantina do Araújo e Pizzaria, Capitão Grill e 
Pampa Churrascaria.

Serviços 

$ Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, 
      Itaú, Mercantil do Brasil e Santander.  

R Localiza e My Car. 

Z Centro de Informações Turísticas (CIT), All Tour Turismo  
      e Trilha Radical.

Reservas

(35) 3722-1393

Central de reservas: (31) 3270-8100

(35) 3722-3592

pousadapc@sescmg.com.br



Conhecida como Capital Mundial das Pedras 
Preciosas, Teófilo Otoni é o maior centro 
lapidário do Brasil. O Sesc Pousada Teófilo 
Otoni oferece uma moderna e confortável 
estrutura de hospedagem a preços acessíveis, 
com espaço para eventos empresariais – uma 
excelente opção para quem está na cidade a 
passeio ou a negócios.

Sesc Pousada

TEÓFILO OTONI
Avenida Alberto Laender, no 217 – Centro 

CEP: 39803-008 | Teófilo Otoni

Reservas

(33) 3087-3600

Central de reservas: (31) 3270-8100

(33) 3522-3834

pousadato@sescmg.com.br

Hospedagem 

- Diária com café da manhã. 
- 53 acomodações (quatro apartamentos adaptados para 
  pessoas com necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV, telefone e frigobar.  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura
Centro de eventos, piscina, playground, salas de leitura, 
jogos, recreação, quadras esportivas, restaurante e 
lanchonete. 

 Gratuito, 17 vagas�  

O que fazer na cidade

A cidade oferece atrativos naturais, como as cachoeiras Pedra 
D’Água e de Antônio Berilo, e culturais, como a Igreja Matriz 
Imaculada Conceição, a Praça Tiradentes e a Praça Germânica. 
Reserve tempo ainda para as Festas Juninas, Folia de Reis, as 
Feiras do Peixe e do Mel, além da feira permanente de artesanato. 
Visite a Feira das Pedras.

F Bar do Bigode Xororó, Berttus Restaurante, Fazendinha 

Restaurante, Galeto Dourado e Pró-Copão.

Serviços 

$ Banco do Brasil e Itaú. 

R Localiza NTL, Kairos e Yes. 

Z Caminho das Pedras, Portal Turismo e WB Turismo.



A capital de Minas Gerais dispõe de um rico acervo 

histórico e arquitetônico, além de diversas opções 

de lazer, gastronomia e cultura. E o Sesc Venda 

Nova é o lugar certo para quem quer desfrutar 

tudo o que BH oferece em um ambiente com ar 

puro e muito verde. Próximo à região da Pampulha 

e do Estádio Mineirão, oferece fácil acesso ao 

Aeroporto Internacional de Confins.

Sesc

VENDA NOVA
Centro de Turismo

Rua Maria Borboleta, s/no – Letícia
CEP: 31650-390 | Belo Horizonte

Reservas

(31) 3270-8100

Central de reservas: (31) 3270-8100

(31) 3270-1488

hospedagem@sescmg.com.br

Hospedagem 
- Diária com café da manhã, meia-pensão  
  ou pensão completa. 
- 437 acomodações (vinte e quatro chalés adaptados  
para pessoas com necessidades especiais). 
- Ar-condicionado, ventilador, TV  
  e frigobar (não abastecido).  
- Recepção 24h. 

Infraestrutura 
Espaço Cultural, galeria de exposição, salas para eventos, 
piscinas, quadras, recreação, espaço lazer, restaurante e 
lanchonetes, praças, campos e quadras. 

 Gratuito, 2.000 vagas�

O que fazer na cidade

As áreas verdes de Belo Horizonte concentram atrações como 
os parques Municipal das Mangabeiras e o Jardim Zoológico, 
além do Parque Nacional da Serra do Cipó. Visite também o 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Mercado Central, o 
Centro de Artes e Cultura Sesc Palladium, a Feira Hippie e o 
comércio do centro da cidade.

F Assacabrasa, Bar do Careca, Bar da Lora, Circuito Comida  

Di Buteco, Maria das Tranças e Taste-Vin.

Serviços 

Z Belotur e BHTrans. bancos 24 horas.




