ROTEIRO

TURÍSTICO

DOS GAMES A BEAGÁ
OFERECIMENTO: NERD EXPERIENCE EM PARCERIA COM PRIMOTUR

BELO HORIZONTE
DO VIRTUAL AO REAL
Viajar pelo Brasil é uma experiência incrível e Belo
Horizonte é a escolha certa para seu destino.
O que não falta são atrativos, e para os mais variados
gostos. Você pode visitar os belos conjuntos arquitetônicos,
passear pelas muitas áreas verdes, deliciar-se com a boa
mesa e ainda aproveitar a vida noturna para trocar dois
dedos de prosa em algum dos estabelecimentos da região
boêmia e comprovar pessoalmente o porque da cidade
ostentar o titulo de capital dos bares.
Outra das grandes vantagens de se visitar Belo Horizonte é
poder em uma só viagem desfrutar de atrativos turísticos
que além de belos podem lhe proporcionar experiências e
lhe transportar em pensamento a lugares antes vistos
apenas nas telas dos videogames.
Este roteiro foi preparado para você que ama games, mas
também ama conhecer novas culturas, que é inquieto, que
têm em suas viagens a missão de expandir horizontes,
respirar novos ares e se apaixonar a cada segundo.
O roteiro pode ser cumprido a pé, pois apresenta atrativos
bem próximos uns aos outros na região da Pampulha, mas
fica a dica, se você tem um estilo mais radical uma ótima
ideia é alugar uma bicicleta na Orla ou na Esplanada.
Desejamos uma boa visita a Belo Horizonte.

PATROCÍNIO

MINEIRÃO:
O ESTÁDIO MAIS BONITO DO GAME
PES 2020

O Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido por
Mineirão, começou a ser construído em 1959. Apesar de
algumas interrupções das obras, em 1963 a edificação
prosseguiu e teve até a visita do Pelé ao estádio!
Ainda sobre as conquistas no Mineirão, foram cinco
Em 5 de setembro de 1965, o estádio recebeu a sua primeira

títulos brasileiros de times que jogavam no estádio. O

partida de futebol. O amistoso entre a Seleção Mineira e o

Cruzeiro venceu em 1966 (quando o torneio se chamava

River Plate da Argentina terminou em 1 a 0 para o time de

Taça Brasil), em 2003, 2013 e 2014. O Galo garantiu seu

Minas Gerais.

título nacional em 1971, na primeira vez que o torneio se
chamava Campeonato Brasileiro.

O estádio foi palco da conquista de três Libertadores: duas
do Cruzeiro (em 1976 e em 1997) e uma do Atlético Mineiro
(em 2013). Outras duas finais aconteceram no estádio, mas
o título não ficou em Minas Gerais.
O "gigante da Pampulha" teve sua estreia nos games no ano
de 2014, no 'FIFA 14', jogo da EA Sports. Mais tarde, o
estádio foi oficializado no Pro Evolution Soccer (PES), onde
ainda segue disponível como opção jogavel dentro do game.

A visitação à esplanada do Mineirão está liberada e é
gratuita.

Pela Seleção Brasileira, o estádio ficou marcado por um
placar adverso. O famoso 7 a 1 da Alemanha aconteceu no
Mineirão, encerrando a corrida do time canarinho em
busca do hexa em 2014.

O melhor acesso ao Mineirão se dá pela Av. Antônio
Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte MG.
Você pode obter mais informações como preço,
condições de acesso, linhas de ônibus, gratuidades e
mais através do QR Code abaixo:
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MUSEU DO FUTEBOL:
MOSTRANDO PARA OS FÃS DE E-SPORTS
OS PLAYERS DA VIDA REAL

Aberto ao público em 2013, o Museu Brasileiro do Futebol
(MBF) se apresentou como uma nova opção de cultura,

O memorial fica na área do Parque Ecológico da

entretenimento e lazer em Belo Horizonte.

Pampulha, inaugurado em maio de 2004 e adotado pela
população de Belo Horizonte como um dos principais

Sediado no Mineirão, o MBF tem como objetivo expor,

espaços de lazer da capital.

pesquisar e preservar artefatos materiais e imateriais do
futebol brasileiro, propiciando aos seus visitantes uma
imersão ao universo do futebol.

Por enquanto, somente grupos com 10 pessoas ou mais devem
fazer o agendamento prévio.
Para isso, baixe aqui a ficha de agendamento destinada a
grupos com 10 ou mais pessoas e envie para
educativo@estadiomineirao.com.br.
Caso o seu grupo seja composto por menos de 10 pessoas,
basta se dirigir à recepção do Museu.

O visitante fará uma visita aos bastidores do Mineirão e
conhecerá áreas restritas, que são utilizadas por
jogadores e imprensa nos dias das partidas.
Todos estes espaços foram preparados durante a
revitalização do Mineirão.
O visitante também conhecerá o primeiro espaço do país
voltado para a literatura infanto-juvenil sobre o futebol,
que está localizado na entrada do museu.
A entrada no ‘Intervalo da Leitura’ é gratuita e o local
está aberto a todos os interessados, sejam visitantes ou
não do museu, que podem ter acesso às obras do acervo

Entrada Visita Guiada + Museu Brasileiro do Futebol = R$ 20,00
Você pode obter mais informações como preço,
condições de acesso, linhas de ônibus, gratuidades e
mais através do QR Code abaixo:
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