
 
 

 

[    ] Sabor Chocolate (atração coberta)  

 Fábrica, loja e cafeteria. 

 Endereço: Av. Monte Verde, 2174 (Fábrica e loja) 
                    Av. Monte Verde, 856 (Loja 21 - Dentro da Galeria Suiça)  

[    ] Gressoney (atração coberta)  

 Fábrica, loja e cafeteria. 

 Endereço: Av. Monte Verde, 636 – Centro  

[    ] Chocolate Montanhês (atração coberta) 

 Loja e cafeteria 

 Endereço: Av. Monte Verde, 969 –Loja B 

[    ] A Pioneira Empório Chocolateria  (atração coberta) 

 Endereço: Avenida Monte Verde 801 loja 2 Monte Verde 

[    ] Toco Chocolates (atração coberta) 

 Loja e cafeteria  

 Endereço: Av. Monte Verde, 856 

[    ] Chocolates Silvestre (atração coberta) 

 Loja e cafeteria 

 Endereço: Avenida Monte Verde 

[    ] Pista de patinação  

 Pista de gelo que fica aberta o ano todo.  

 Endereço: Fica no entorno da Pousada Suiça Mineira. Av. Monte Verde, 1463 

[    ] Cervejaria Artesanal Fritz (atração coberta) 

 Bar, restaurante e visita à fábrica Fritz. 

 Endereço: Viela Rolinha, 40 (próximo ao Shopping Inverness) 

 A visita funciona de quarta a sexta a partir das 19:00 e aos sábados a partir das 13:00* 

[    ] Galeria de arte de Paula Unger (atração coberta) 

 Galeria de arte com obras da artista Paula Unger e diversos outros artistas 
contemporâneos em um espaço aberto ao público (não é preciso pagar entrada) 

 Horários: Segundas a domingo das 10h às 17h / Sábados, férias e feriados das 10h às 
18h / Fechado as terças e quartas-feiras* 

 Endereço: Rua da Represa, 1307 – Monte Verde.  

[    ] Orquidário MV (atração coberta) 

 Há aprox. 1500 espécies diferentes de orquídeas e outras espécies de plantas. 

 Abre as sextas das 10hs às 15hs,  sábados domingos e feriados das 10hs às 17hs* 

 Endereço: Avenida Sol Nascente, 1000 - Monte Verde – MG 

[    ] Atividades ao ar livre na Fazenda Radical  

 Arvorismo, arco e flecha, escalada, tirolesa, aluguel de quadriciclo, slackline.  

 Abre de Quinta a Domingo, das 9hrs às 16hrs (Sábados até às 17hrs). 

 Endereço: Rodovia Agostinho Patrus Km 5 

[    ] Paulo das Trutas (atração coberta e a céu aberto) 

 Viveiros com a criação dos peixinhos e trutas. Restaurante e alambique no local.  

 Endereço: Rua da Floresta, 810 
 
 



 
 

[    ] Passeio de Quadriciclo (Passeio que pode ser realizado com as operadoras locais) 

 Há quadriciclos automáticos e outros semi-automáticos e um guia te leva por lindos 
caminhos pela montanha.  

[    ] Bóia-Cross no Rio Jaguari (Passeio que pode ser realizado com as operadoras locais) 

 Praticado somente em dezembro a março, a descida acontece no rio Jaguari, o 
principal do município de Camanducaia que está localizado a 15 km de distância de 
Monte Verde.  

[    ] Passeios de Land Rover (Passeio que pode ser realizado com as operadoras locais) 

 Os passeios duram cerca de 3 horas e passam pelos principais atrativos turísticos. 
Algumas delas incluem trilhas e outras focam na visualização do pôr do sol a partir do 
aeroporto. 

[    ] Passeios de Mountain Bike (Passeio que pode ser realizado com as operadoras locais) 

 A região permite fazer diversas trilhas de bike aos mais experientes 

[    ] Trilhas (Passeios que podem ser realizados com as operadoras locais) 

 Chapéu do Bispo Tem cerca de 650 metros de distância (ida/volta) podendo ir e 
retornar em cerca de 1 hora. 

 Pedra Redonda Tempo médio de 1:30 para ir e voltar pelos seus 900 metros (ida e 
volta).  

 Pedra Partida 1.600 metros (ida/volta) cerca de 3 horas de caminhada no total.  

 Pico do Selado Tem 2.600 metros (ida/volta) de extensão com cerca de 3 horas para 
chegar ao pico e retornar.  

 Obs: as trilhas acima ficam dentro do Parque Ecológico Verner Grinberg, o seu acesso 
se dá pela Av. das Montanhas. 

 Trilha do Platô Tem 1.200 metros, leva-se cerca de 1:30 para se chegar até o Platô e 
retornar. Chega-se ao inicio da trilha pela rua da Mantiqueira. Caso esteja de carro, há 
um estacionamento gratuito próximo ao café Platô. Também é alternativa fazer a 
trilha do Platô a partir da trilha do Pico do Chapéu do Bispo. 

 Trilha do Pinheiro Velho cerca de 1 hora para ir e voltar, 1.850 metros de extensão. 
Acesso pela Av. Monte Verde ou Aeroporto. 

 Corredeiras do Itapuã o seu inicio se dá no hotel Fazenda Itapuã, que fica a 3 km do 
pórtico de entrada do distrito de Monte Verde. O caminho de 1.400km (ida/volta) 
margeia o córrego do Cadete, passando por algumas corredeiras.  

 Trilha do Jorge (São Francisco Xavier) Esta trilha é para os mais experientes, sendo 
bem extensa (7.600 km) e consequentemente longa (4 horas somente ida). A trilha 
começa ma Missão Horizontes uma entidade religiosa sediada na rua Taurus, 1211 
em Monte Verde e vai até o distrito vizinho de São Francisco Xavier. Após se chegar 
ao topo da Serra, a trilha segue em declive pela floresta. 

 Trilha do Pico da Onça Destinada aos mais experientes e com preparo físico. Tem 
5.000 km com duração de 5 horas (ida/volta). O começo da trilha é igual à Trilha do 
Jorge até se chegar ao topo da Serra, bifurcando por um caminho que leva até o Pico 
da Onça. 

 
 

 
 

*Horários sujeitos a alterações. 

http://serrasverdes.com.br/rafting-no-rio-jaguari/

