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Valorizar a cultura da 
região da Lapinha, muito 
conhecida pela tradição e o 
modo artesanal de se fazer 
doces e quitandas. ver de 
perto os locais de 
produção e acompanhar 
como os doces, quitutes e 
artesanatos são 
produzidos, e claro, 
desfrutar de um delicioso 
passeio pelas atrações 
turísticas da região, como a 
Gruta da Lapinha, o Parque 
do Sumidouro;
entre outros.

É UM TREM GOSTOSO
DEMAIS, GENTE!

FOTOS: ANA SANDIM



PALAVRAS-CHAVE:
Gastronomia
Trilhas
Natureza
Artesanato

SENTIDOS
ESTIMULADOS:

SENTIMENTOS
E SENSAÇÕES:
Empolgação
Surpresa
Alegria
Nostalgia

DESTINO:
Dias de contato intenso com a
culinária mineira, passeios pela Gruta,
gastronomia, artesanato. 
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VIVÊNCIAS
ESPECIALMENTE
SELECIONADAS
PARA VOCÊ:
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• Descubra a Casa de Fernão Dias. Em estilo barroco,
mostra o processo construtivo do século 18.
• Desbrave a gruta da Lapinha um dos grandes cartões
postais de Minas Gerais.



VIVÊNCIAS
ESPECIALMENTE
SELECIONADAS
PARA VOCÊ:

FOTOS: ANA SANDIM

• Farte-se com a culinária
local, que conta com um
cardápio mineiro raíz com
direito a feijão tropeiro,
frango ora-pro-nóbis, carne
de panela e angu.
• Em uma casa de 110 anos,
desfrute de uma deliciosa e
tradicional mesa mineira de
café da tarde e participe da
oficina de doces e artesanato
com as carinhosas artesãs
locais.



APRECIE
GASTRONOMIA

@tripnessoficial 31 98987.384031 3646.1249

Todas as experiências preparadas pela Tripness contam 
com um elemento surpresa planejado para apresentar a 
você novas perspectivas, sabores, cores e emoções.
Então venha com a gente e aumente suas expectativas.

Pronto para viver tudo isso? Então converse com um dos 
nossos designers de viagem e embarque em uma 
experiência única e especialmente preparada para você.

AUMENTE SUAS EXPECTATIVAS:
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CONHEÇA LUGARES, COLECIONE EXPERIÊNCIAS
E VEJA UM MUNDO QUE É SÓ SEU.


