
O que fazer em 
Monte Verde? 

 
Veja o guia 
completo da cidade 
mais romântica 
de Minas Gerais.



Monte Verde fica no extremo sudoeste 
do estado de Minas Gerais, na Serra da 
Mantiqueira, a 484 km da capital, Belo 
Horizonte, a 164 km de São Paulo e a 
459 km do Rio de Janeiro.  

Famosa pelo clima frio e acolhedor, Monte 
Verde é uma das opções mais buscadas 
por casais, famílias e amigos que querem 
relaxar numa cidade calma, hospitaleira e 
com atividades para qualquer estilo. A cidade 
oferece opções do viajante mais aventureiro 
até o viajante mais tranquilo.

Pensando nisso, nós criamos este guia 
de todas as atividades para você e sua 
companhia realizarem em Monte Verde. 
Esperamos que seja uma leitura útil e que 
desperte o seu desejo de viajar. Boa leitura!
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Pico Selado
Com 2.082m de altitude, ele é um dos picos que compõem a bela 
Serra da Mantiqueira. Possui uma trilha muito bonita. Porém, o que 
vale mesmo é chegar no topo. A vista é simplesmente incrível!

Recomendações: 
• Fazer a trilha na companhia de um guia;
• Escolher um dia ensolarado;
• Levar água;
• Levar lanches, filtro solar, boné e óculos escuro;
 

Pedra Redonda 
Mais um pico em nossa lista. A altura deste é muito parecido com o Pico 
do Selado, 2.046m. A trilha é bem tranquila. Estimamos 30 minutos de 
subida. Para quem gosta de vistas de tirar o fôlego e bastante contato com a 
natureza, esse passeio será mattgnifico. 
 
Recomendações: 
• Escolher um dia ensolarado;
• Levar Água;
• Levar lanches, filtro solar, boné e óculos escuro;
• Se estiver frio, levar blusa;
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Escola de Falcoaria 
Para quem gosta de se conectar com a 
natureza, a Escola de Falcoaria possibilita essa 
experiência. O local permite ter contato com 
as aves e conta com um treinador que explica 
tudo sobre as espécies.  

Recomendações:
• Interagir sem medo.

Igreja de São Francisco de Assis 

Um lugar de energia positiva, que acolhe bem os seus visitantes. De 
construção simples, mas aconchegante para os seus frequentadores. 

Recomendações:
• Conhecer o presépio exposto localizado ao lado da igreja. 

Orquidário
Nele você terá contato não só com a beleza das orquídeas, como 
também conhecerá de perto as plantas carnívoras. O acervo conta com, 
aproximadamente, 1500 espécies distintas de orquídeas e 150 espécies de 
carnívoras. 

Sem Recomendações
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Passeios de Quadriciclo 
O Circuito Fazenda Radical oferece passeios por um 
percurso de 13 km de extensão, sendo a maior parte, 
em meio a trilhas com vegetação, subidas, descidas, 
lagos e até mesmo lama - nos períodos de chuva - 
proporcionando ainda mais emoção. 

Recomendações:
• Faça voltas de reconhecimento, tanto do veículo quanto 
do terreno.

Mega Tirolesa  
Entre as melhores do Brasil, o circuito conta com duas tirolesas (uma com 
450m e a outra com 475). 
O percurso totaliza 925 metros. A travessia proporciona uma vista magnifica 
de 360 graus da região. 

Recomendações: 
• Aprecie a vista    

Monte Verde é a cidade ideal para todos os tipos de viajantes, sejam 
aventureiros ou românticos. No frio ou no calor, a cidade irá te acolher e 
oferecer as melhores opções. 

As atividades exigem que estejamos descansados e bem alimentados. 
Por isso, certifique-se de escolher um hotel completo, com café da manhã, 
confortável e perto do centro comercial.
 
A Pousa Valle das Flores possui tudo isso, oferecendo o melhor serviço de 
quarto da cidade, estacionamento e um clima único. 



+55 35 3438-2543
Rua do Luar, 2310
Monte Verde, Minas Gerais
37653-000 Brasil
pousadavalledasflores@gmail.com

pousadavalledasfloresmv.com.br

 

Gostou? 
 Compartilhe em suas 
redes sociais e ajude 

   as pessoas a conhecer mais 
sobre o Monte Verde.. 

tthttp://pousadavalledasfloresmv.com.br/
http://pousadavalledasfloresmv.com.br/
https://www.facebook.com/valledasfloresmonteverde/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5535999961538
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5535999961538
https://www.facebook.com/valledasfloresmonteverde/
https://www.instagram.com/valledasfloresmonteverde/
http://pousadavalledasfloresmv.com.br/

