
Guia de compra passeio maria fumaça
pela internet

https://www.buson.com.br/viacao/vli-logistica

A VLI Logística é uma empresa ferroviária que oferece passeios turísticos entre as cidades de João
del-Rei e Tiradentes, em uma viagem de Maria Fumaça pelos trilhos que contam a história e cultura
de Minas Gerais.
No total são 12 km percorridos em uma travessia que destaca paisagens e arquiteturas do século
XIX. O passeio com a antiga Maria Fumaça também conta com atrações turísticas e culturais como o
Museu Ferroviário

Preparados para um passeio inesquecível?

De preferencia para realizar a compra pelo computador, será mais
fácil e rápido.

Acesse o link abaixo ou pesquise no seu navegador por VLI trem turístico:

https://www.buson.com.br/viacao/vli-logistica

SAC: 08000221211
WPP: (31) 98308-5538

Alô VLi: 0800 022 1211
Deficientes auditivos

(31)98308-5538



Após clicar no site você será direcionado para a pagina inicial da
Buson, onde poderá escolher quais trajetos gostará de apreciar,
podendo ainda realizar ida e volta na espetacular Maria Fumaça.

Obs: Só é possível comprar uma modalidade de passagem por
vez, ou seja: somente inteira OU somente meia, caso deseje as
duas, a compra deve ser realizada separadamente seguindo os
mesmos passos.

- Escolha sua passagem: somente ida OU ida e volta, clicando na opção
desejada.
- Escolha a cidade de partida e de chegada.
- Escolha a data de ida e volta.
- Agora é só procurar sua passagem!!

Você será direcionado para a pagina com as passagem disponíveis
para o dia e trajeto que escolheu. Selecione uma passagem INTEIRA
ou MEIA, Lembrando que somente é possível a compra de uma
modalidade por vez.



inteira

ou

meia

Você será direcionado para a pagina onde poderá escolher a
quantidade de passagens que deseja comprar.

Após selecionar a quantidade, clique em escolher a volta. Caso
compre somente ida, essa opção não aparecerá.



Entre com seu e-mail, e clique novamente em selecionar volta.
A seguir aparecerá novamente as opções de horário de volta, selecione a
passagem que desejar.



Selecione novamente a quantidade de voltas desejadas e clique
em continuar reserva.

Você será direcionado para a página de finalização de compra, agora
é só entrar com seus dados.



Agora é só finalizar sua compra, insira a forma de pagamento e
confirme sua compra.

Você receberá suas passagens por e-mail.

ATENÇÃO:
- Para a compra de outra modalidade de passagem ( meia ou inteira), o
processo deverá ser realizado novamente desde o inicio.
- Crianças de 0 a 5 anos não pagam, crianças de 6 a 12 anos pagam
meia.
- Pessoas com mais de 60 anos pagam meia.
- Estudantes com carteirinha ou algum comprovante escolar pagam
meia.
- Em caso de algum imprevisto as passagens podem ser remarcadas no
período de 1 ano.
- o limite máximo 10 bilhetes por vez e por tipo de operação.


