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Cavalgada da Família Campolina Rosa - Tiradentes/MG
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Proibida a participação com garanhões, visando segurança de crianças e pessoas
inexperientes. (Gentileza não insistir).

Fique atento(a) ao horário de saída da cavalgada (8:30h), pois vamos sair no horário marcado
para não atrasar a programação e prejudicar os criadores pontuais. 

A Pousada Vila Campestre disponibilizará piquetes com água para os animais de sexta a
domingo e para os caminhões, sem custo para o participante e sua tropa. Caso prefira baia,
eles disponibilzam algumas ao custo de R$60, com reserva antecipada, basta ligar no hotel e
reservar a sua.  

Os caminhões devem permanecer estacionados na Vila Campestre durante todo o trajeto,
pois Tiradentes, Bichinho e  as trilhas não comportam o trânsito de veículos tão grandes.

Um carro de apoio acompanhará toda a cavalgada com bebidas (água, refrigerante, suco,
cerveja) a preços justos.

Teremos um fotógrafo cobrindo todo o evento, então capriche no visual e nas tralhas do seu
cavalo para ter muitas fotos.

As pessoas que vão acompanhar a cavalgada como APOIO de carro ou irão apenas para a
festa final, devem fazer suas inscrições grátis como APOIO, para que possamos ter melhor
noção da quantidadede participantes e possamos organizar melhor os espaços  para  as
paradas, almoço e festa. Disponibilizaremos pulseiras para os acompanhantes do apoio
terem acesso á festa.

A festa de encerramento será no Restaurante Baruk, em área exclusiva e reservada pelo
Campolina Rosa. O acesso ao espaço se dará pelas camisas do evento (participantes) ou pelas
pulseiras (apoio). O valor por pessoa com buffet liberado de Paella, mesa de petiscos
mineiros, música ao vivo e chopp Rosa, tudo de 18 ás 22 horas, será de R$100/pessoa, pago
diretamente ao restaurante no dia do evento. Bebidas cobradas á parte.



Cavalgada da Família Campolina Rosa - Tiradentes/MG
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PROGRAMAÇÃO E TRAJETO

Sexta-feira, 10/02 
Entrega das camisas a partir das 16 horas.

Sábado, 11/02 

06:30 horas: Concentração e preparação para cavalgada na Pousada Vila Campestre.

08:00 horas: Cavalos montados para foto oficial.

08:30 horas: Saída da cavalgada - ATENÇÃO: Não vamos atrasar a saída, para não
prejudicar a programação do dia, então organize-se para não ficar para trás. 

17:00 horas: Horário aproximado de retorno da cavalgada ao ponto de início, na
Pousada Vila Campestre. 

18:00 horas: Corra para a festa no Restaurante Baruk, na Praça principal, uma Paella
especial, cervejas, drinks incríveis e boa música esperam por toda a nossa turma.
Vamos direto da cavalgada para a festa, ok? 

22:00 horas: Encerramento da festa.

Nosso trajeto terá aproximadamente 18km, sendo apenas 800 metros de esfalto
passando pela Praça Principal da cidade. Sugerimos que os cavalos estejam
ferrados,  pois todo o trajeto será por trilhas e estradas de terra com lindas

paisagens. Passaremos por pontos turísticos como o Restaurante Pau de Angu, o
Mirante para fotos e almoçaremos num restaurante super aconchegante em

Bichinhos. O retorno será de volta para a Pousada Vila Campestre, onde
deixaremos os cavalos e seguiremos de carro para a festa na Praça. 

 

 
 



INSCRIÇÕES

POUSADA DO 
VOVÔ CHIQUINHO

POUSADA VILA CAMPESTRE

POUSO DA JOSI

POUSADA DA VOVÓ fica na Praça, onde será a
festa da Cavalgada.

Apto casal standard R$1.078
Apto casal luxo R$1298 

(clique no botão para outras opções e reservas) 

POUSADA VILA CAMPESTRE será a saída e chegada
da Cavalgada, está a 1km da Praça principal, mas tem

estacionamento grátis na Praça para os hóspedes. 
 

POUSO DA JOSI fica a 500m da Praça principal.
 

Apto casal R$660 - triplo R$935,00  
(clique no botão para outras opções e reservas) 

PACOTES HOSPEDAGEM DE 10 A 12/02/2023
Informe que vc é da "Cavalgada Campolina Rosa"

Clique nos botões abaixo 
para fazer suas inscrições 

e reservas de hotéis. 

https://www.sympla.com.br/1a-cavalgada-da-familia-em-tiradentes__1850694
https://whats.link/carlavovo
https://whats.link/jositiradentes

