
 

  
 

SÃO LOURENÇO – MG 
 
 

 

• SAINDO DO RIO DE JANEIRO PARA SÃO LOURENÇO - MG . 
 
- São 280 km a distância do Rio de Janeiro para São Lourenço. Deve seguir pela Via Dutra até o Km 330A RJ, após o 
pedágio de Resende, acessar a cidade de Engenheiro Passos RJ. Subir a Serra da Mantiqueira em direção as 
cidades de Itamonte  �  Pouso Alto �  Chegando a São Lourenço.  
 
- Outra opção com serra mais suave, porém trecho uns vinte minutos mais longo. Deve seguir pela Via Dutra até o 
Km 34 SP, acessar o trevo para Silveiras � Cruzeiro. Subir a Serra da Mantiqueira em direção as cidades de Passa 
Quatro � Itanhandu �  Itamonte  �  Pouso Alto �  Chegando a São Lourenço.   
 

 



É um município localizado no sul do estado de Minas Gerais, na região da Serra da 
Mantiqueira, uma das mais conhecidas estâncias hidrominerais do Brasil. Faz parte do Circuito 
das Águas de Minas Gerais. Este circuito engloba, entre outras, as cidades de São Lourenço, 
Cambuquira, Lambari, Caxambu e Baependi (Igreja de “Nhá Chica”).  

Município de clima ameno tem uma temperatura média de 18°C. No inverno as 
temperaturas chegam a 0°C. Com altitude de 875 m, com temperatura média no verão de 22°C. 

 
São Lourenço possui um comércio variado, com centros de artesanato e galerias com bons 

lugares para fazer compras e degustar deliciosos queijos, doces, biscoitos, mel, balas, cachaças e 
licores.  

O turismo e o comércio são as principais atividades econômicas do município. São 
Lourenço se firmou como uma das mais importantes estâncias hidrominerais. Cidade polo do 
Circuito das Águas está apta a atender os mais exigentes clientes, com o segundo maior parque 
hoteleiro do estado, são sessenta opções de hotéis e pousadas.  

A maior atração é o Parque das Águas com suas fontes de água mineral e de valor 
medicinal, propiciando banhos para relaxamento para corpo e mente. Por exemplo, a Fonte Vichy  
que no mundo há somente duas iguais, uma em São Lourenço e a outra na França, na cidade de 
Vichy.   Conheça também outras opções de passeios:  

 

- Parque das Águas. 
- Mercado Municipal. 
- Trenzinho da Alegria. 
- Feirinha - Aldeia Vila Verde. 
- Praça João Laje e Calçadão I e II. 
- Voo Panorâmico de avião ou de balão. 
- Estação de Trem – Fabricas de doces. 
- Fazenda Quinta do Cedro – ir de charrete ou de carro. 
- Center Kart – ir de carro no sentido a Cidade Carmo de Minas. 
- Estação de Trem - Sorveteria R’Bom – com mais de cinquenta sabores. 
- Estação de Trem - passeio na Maria Fumaça até a Cidade de Soledade de Minas. 
 

Vídeos sobre a Cidade de São Lourenço  
 

- http://glo.bo/1d43KKZ  - https://www.youtube.com/watch?v=5V8Qu40N2Ms  
  
- https://www.youtube.com/watch?v=1gtambdPCZI  - https://www.youtube.com/watch?v=91Mkz6ca7wU  

 
Na cidade existem vários bares, cafés, restaurantes, cantinas, que oferecem variados 

cardápios com pratos típicos, cervejas importadas, bebidas locais e o bom atendimento com a 
cordialidade mineira. 

 
 



QUEM AMA SÃO LOURENÇO GOSTA DE VERQUEM AMA SÃO LOURENÇO GOSTA DE VERQUEM AMA SÃO LOURENÇO GOSTA DE VERQUEM AMA SÃO LOURENÇO GOSTA DE VER!!!!     
 

PARQUE DAS ÁGUAS  ESTAÇÃO DE TREM LOCOMOTIVA 

   
 

CENTER KART VOO BALÃO  VOO AVIÃO 

   
 

CALÇADÃO I  CALÇADÃO II  MATRIZ DE SÃO LOURENÇO  

   
 

QUINTA DO CEDRO FEIRINHA VILA VERDE  TRENZINHO DA ALEGRIA  

   
 

RESTAURANTE KI BELEZA  CHARRETES ED. CASTELO DE PAIVA  

   
   

 

Abraços Silvio e Simone 
WhatsApp: (21) 98508-8261 da OI. 

Email: silviojpl61@gmail.com  
Site: www.westmariana.com  


