Uma viagem para grandes e pequenos: a capital mineira tem atraÃ§Ãµes para toda a famÃ-lia!
Se voc&ecirc; acha que Museu &eacute; lugar de coisas antigas e sem gra&ccedil;a, est&aacute; enganado! Esse tipo de atra&ccedil;&atilde;o, que
se modernizou e usa recursos tecnol&oacute;gicos para estimular a interatividade e a imagina&ccedil;&atilde;o, se tornou um passeio muito mais
divertido para qualquer idade, desde as crian&ccedil;as at&eacute; os mais grandinhos. Se voc&ecirc; quiser conferir isso de perto, re&uacute;na a
galera e comece a pesquisar as op&ccedil;&otilde;es de hot&eacute;is em BH. A capital mineira, al&eacute;m de toda a hospitalidade, pratos
deliciosos e noites agitadas nos bares de Santa Tereza, tem tamb&eacute;m programas culturais para curtir com toda a fam&iacute;lia. &nbsp; Quer
levar a crian&ccedil;ada para um passeio diferente? Ent&atilde;o nem precisa sair do Brasil para conhecer um Museu de Ci&ecirc;ncias Naturais
daqueles que vemos nos filmes de Hollywood e &eacute; bem f&aacute;cil de ir a partir de qualquer hotel no centro de Belo Horizonte. O nosso
brasileir&iacute;ssimo Museu de Ci&ecirc;ncias Naturais &eacute; refer&ecirc;ncia em toda a Am&eacute;rica Latina e seu acervo tem mais de 70 mil
pe&ccedil;as. At&eacute; os adultos se encantam com os enormes fosseis de dinossauros, com o passeio por dentro de uma caverna, com a fauna
aqu&aacute;tica e com os animais ex&oacute;ticos que comp&otilde;e a exposi&ccedil;&atilde;o. &nbsp; Se voc&ecirc; se hospedou em um hotel na
Pampulha em BH, n&atilde;o precisa ficar com pregui&ccedil;a. Sem ir muito longe d&aacute; para curtir uma atra&ccedil;&atilde;o igualmente
interessante: o Museu de Ci&ecirc;ncias Morfol&oacute;gicas, que apesar do nome complicado pode ser visitado por qualquer pessoa e n&atilde;o
&eacute; exclusividade dos cientistas n&atilde;o. Ali&aacute;s, os pequenos adoram o passeio: al&eacute;m de ser educativo e incentivar o cuidado
com a sa&uacute;de, a exposi&ccedil;&atilde;o traz v&aacute;rios aspectos diferentes, inusitados e curiosos sobre o corpo humano. &nbsp; E ainda
falando em museus, esse lugar teria que ser para as crian&ccedil;as. Teria, porque quem se apaixona mesmo s&atilde;o os adultos. O Museu dos
Brinquedos tem verdadeiras rel&iacute;quias para te levar a um leg&iacute;timo momento de nostalgia. Brinquedos do mundo todo, uns raros e
fabricados h&aacute; mais de 100 anos encantam o p&uacute;blico. Quem &eacute; que n&atilde;o sente aquele gostinho de inf&acirc;ncia ao
reencontrar um objeto que marcou a fase? A crian&ccedil;ada de hoje, acostumada com tanta tecnologia se diverte ao descobrir as brincadeiras da
gera&ccedil;&atilde;o dos pais e dos av&oacute;s. &nbsp; Viu s&oacute; como um museu pode ser bem interessante? E tem mais: para os
estudantes, pesquisadores ou qualquer amante de hist&oacute;ria, o Museu da Inquisi&ccedil;&atilde;o do Brasil conta a hist&oacute;ria desse
per&iacute;odo atrav&eacute;s de documentos, livros, pinturas e alguns recursos de multim&iacute;dia. O passeio &eacute; uma viagem por um
momento important&iacute;ssimo da nossa hist&oacute;ria! E d&aacute; para levar a fam&iacute;lia toda sem preocupa&ccedil;&atilde;o, afinal,
hot&eacute;is baratos em BH &eacute; o que n&atilde;o falta e os ingressos para essas atra&ccedil;&otilde;es tamb&eacute;m costumam ser bem
baratinhos. Ent&atilde;o o que est&aacute; esperando para juntar a galera, partir para BH e aproveitar &ldquo;tudim&rdquo; do jeito que essa cidade
merece? #partiuBH
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