REGULAMENTO
TREM DA SERRA – LA MISIÓN BRASIL EXCLUSIVO
1. DEFINIÇÃO
1.1 O Trem da Serra da Mantiqueira, exclusivo para a LA MISIÓN BRASIL
2022, tem como trajeto o trecho compreendido entre a Estação central de Passa
Quatro e a estação de Coronel Fulgêncio, perfazendo o total de 10 km. A Estação
de Passa Quatro, construída em 1884, totalmente recuperada, conta com
infraestrutura e acessibilidade necessárias para a operação. Na estação os
passageiros podem visitar uma exposição fotográfica no hall ao som de música
típica regional.
Os viajantes poderão usufruir de um trajeto de bela paisagem e muito
verde. Após a partida o trem se dirige a estação Manacá, no km 30 da ferrovia,
nesta estação é feita uma breve parada onde os turistas podem visitar uma feira
de artesanato e guloseimas enquanto a locomotiva é preparada para subida da
serra.
Partindo da estação Manacá o trem inicia a subida da serra, passando
pelas corredeiras do Manacá e a ponte Estrela. Chegando a estação Coronel
Fulgêncio, km 25, cota 1085m, o trem realiza uma nova parada, os passageiros
podem então conhecer a exposição fotográfica de minisséries filmadas no
local, Mad Maria e JK – minissérie, ambas da Rede Globo; fotos de máquinas e
carros recuperados pela ABPF; e fotos da Revolução Constitucionalista de 1932.
Também é oferecido um passeio cortesia ao túnel.
2. ORGANIZAÇÃO
2.1
O evento TREM DA SERRA - EXCLUSIVO LA MISION BRASIL 2021 será
realizado no dia 19 e 20 de agosto de 2022 (sexta-feira e sábado), na cidade de
Passa Quatro – MG.
2.2
A organização do evento está a cargo de Tambo Great Explorers, inscrito
no CNPJ sob n° 26.748.534/0001-94.
2.3
A operação da locomotiva “Maria Fumaça” está a cargo da Associação
Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).
3. FORMATO DO EVENTO
3.1 O passeio tem duração total de duas horas e terá além dos atrativos
tradicionais, degustação do guaraná regional Guaranita Cibal, cerveja
artesanal, queijos e iguarias da região. Os participantes ainda terão registro
em foto e vídeo e poderão adquirir artesanatos locais e comidas típicas.

4. INSCRIÇÃO
4.1 O valor da inscrição é R$ 100,00
4.2 O número de ingressos é limitado a 140 unidades. (Podendo ser reduzido em
virtude da pandemia Covid-19)
4.3 O número mínimo de vendas de ingressos, para que o passeio ocorra, são 70
ingressos individuais. Caso não atinja esse número, os valores serão
ressarcidos integralmente em até 15 dias.
4.4 Em caso de desistência não haverá devolução do valor pago.
5. SERVIÇOS OFERECIDOS
5.1 Direito ao passeio de Maria Fumaça/TREM DA SERRA LA MISION BRASIL
EXCLUSIVO.
5.2 Degustação de guaraná GUARANITA CIBAL, cerveja artesanal, queijos e
iguarias da região.
5.3 Caneca personalizada.
5.4 Fotos digitais e vídeos do evento.
5.5 Guia durante o passeio.
5.6 Música ao vivo com artista regional.
5.7 Email oficial de contato através do canal contato@tambonline.com.br
6. CRONOGRAMA
6.1 Data: 19 DE AGOSTO DE 2022, sexta-feira.
10h as 14:30h: retirada dos bilhetes para embarque
13:30h: degustação
14:30h: início do embarque nos vagões.
15h: Partida da Maria Fumaça e inicio do passeio.
17h: previsão de término do passeio, com chegada na estação central de Passa
Quatro.
6.2 Data: 20 DE AGOSTO DE 2022, sábado.
10h as 14:30h: retirada dos bilhetes para embarque
13:30h: degustação
14:30h: inicio do embarque nos vagões.
15h: Partida da Maria Fumaça e início do passeio.
17h: previsão de término do passeio, com chegada na estação central de Passa
Quatro.
6.3 Endereço: Av Benedito Valares 159, Praça Dr Paulo de Frontin, S/N, Estação
Ferroviária, CEP 37460-970 - Passa Quatro-MG

TAMBO GREAT EXPLORERS

