CIRCULAR Nº 016/2018 – EF – 9º ANO: VIAGEM – DETALHAMENTO
Vila Velha, 22 de março de 2018
Senhores Pais/Responsáveis,
Encaminhamos em anexo a proposta de viagem de formatura para os alunos do 9º ano. Nela
encontram-se todas as informações necessárias para a adesão a essa atividade.
Ressaltamos que:


essa é uma atividade totalmente voluntária;



a adesão, o pagamento e o esclarecimento de dúvidas devem ser feitos na Agência
parceira (Atual Turismo);



o último prazo para adesão é dia 02 de abril (segunda-feira). Atenção: As vagas podem
esgotar-se antes desse prazo;



os alunos serão acompanhados por guias credenciados e profissionais da escola;



as normas disciplinares da escola são aplicadas a todo o período da atividade.



em data próxima à viagem, haverá uma reunião pré-embarque para pais e alunos que
aderirem a ela.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3024 7200
Rua Pessegueiros, 44 – Itapuã, – Vila Velha– Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi - Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi - Cep. 29090-370 - (27) 3317 4832

FORMATURA 2018
NR SUN ACAMPAMENTO
1 – Destino: Sapucaí Mirim/MG
2 – Abordagem Pedagógica
A formatura é um marco na vida do adolescente, porém, ela é muito mais do que uma passagem de ano
escolar. Ela marca um grupo de amigos, que, na maioria das vezes, cresceram juntos e se tornaram inesquecíveis
na vida uns dos outros.
Com o objetivo de diversão e lazer, nosso foco é dar aos alunos a oportunidade de realizar o sonho da
tão desejada Viagem de Formatura.
2.1 – NR Acampamento
O NR Acampamento é pioneiro em receber formandos. São mais de 22 anos reunindo grupos de
diversas cidades do Brasil, confraternizando e divertindo mais de 17 mil alunos a cada ano.
Repleto de momentos incríveis, pensados para valorizar a integração do grupo e celebrar o momento
que eles estão vivendo, a viagem ao NR terá o verdadeiro sentido de Viagem de Formatura.
O programa NR Sun acontece exclusivamente na unidade NR1, que está localizada em Sapucaí Mirim,
divisa de São Paulo com Minas Gerais, próximo a Campos do Jordão. Tem características únicas de
entretenimento, lazer, festas outdoors, restaurante e pizzaria com vista panorâmica, espaço de eventos com som e
iluminação profissional, piscinas aquecidas com iluminação noturna e hidromassagem. Imaginou? Isso é
totalmente Sun! Isto é NR Sun!
3 – Programa de Viagem:
Grupo 01
Dia: 28/10/2018 (Domingo)
 05h – Apresentação no Aeroporto de Vitória para procedimentos de check-in e embarque;
 06h20min – Partida do voo com destino a Guarulhos/SP;
 08h – Previsão de chegada ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo/SP, e, logo após, retirada das bagagens;
 11h30min - Parada de apoio em Campos do Jordão para almoço (Não Incluso);
 13h30min – Embarque com destino ao NR Sun em Sapucaí Mirim/MG;
 16h30min – Previsão de chegada do NR Sun, onde seremos recepcionados pela equipe de recreadores do
local para check-in e acomodação do grupo;
 20h – Jantar com programação noturna.
Grupo 02
Dia: 28/10/2018 (Domingo)
 09h – Apresentação no Aeroporto de Vitória para procedimentos de check-in e embarque;
 11h – Partida do voo com destino a Guarulhos/SP;
 12h35min – Previsão de chegada ao aeroporto de Guarulhos em São Paulo/SP, e, logo após, retirada das
bagagens e almoço;
 17h30min – Previsão de chegada do NR Sun, onde seremos recepcionados pela equipe de recreadores do
local para check-in e acomodação do grupo;
 20h – Jantar com programação noturna.
Dia: 29/10/2018 (Segunda-feira)
 07h – Despertar e maravilhoso café da manhã;
 09h – Módulo recreativo com atividades programadas;
 12h – Almoço (Incluso);
 Tarde - Módulo recreativo com atividades programadas;
 20h – Jantar e Festa de Confraternização.
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Dia: 30/10/2018 (Terça-feira)
 07h – Despertar e maravilhoso café da manhã;
 09h – Módulo recreativo com atividades programadas;
 12h – Almoço (Incluso);
 14h – Módulo recreativo com atividades programadas;
 20h – Jantar e Festa de Confraternização.
Grupo 01
Dia: 31/10/2018 (Quarta-feira)
 07h – Despertar e maravilhoso café da manhã;
 09h – Módulo recreativo com atividades programadas;
 10h – Check-out do NR Sun e saída com destino a São Paulo/SP;
 12h30min - Almoço (Não Incluso);
 14h – Apresentação no aeroporto de Guarulhos em São Paulo/SP para procedimentos de check-in e embarque;
 16h - Partida do voo com destino a Vitória/ES;
 17h30min – Previsão de chegada a Vitória/ES.
Grupo 02
Dia: 31/10/2018 (Quarta-feira);
 07h – Despertar e maravilhoso café da manhã;
 09h – Módulo recreativo com atividades programadas;
 12h - Almoço (Incluso);
 14h – Check-out do NR Sun e saída com destino a São Paulo/SP;
 18h30min – Apresentação no aeroporto de Guarulhos em São Paulo/SP para procedimentos de check-in e embarque;
 20h55min - Partida do voo com destino a Vitória/ES;
 22h20min – Previsão de chegada em Vitória/ES.
4 – Serviços Incluídos:
 Passagem aérea Vitória/ES x São Paulo/SP x Vitória/ES voando GOL;
 Taxa de embarque;
 Traslado Aeroporto x Acampamento NR x Aeroporto;
 Pacote NR Sun para 04 dias e 03 noites;
 Hospedagens em confortáveis quartos e chalés;
 Equipe NR de monitores, coordenadores e gerentes especialmente preparados;
 14 refeições (05 refeições diárias com bebidas não alcoólicas e sobremesa à vontade);
 03 Festas Temáticas: Festa da Polinésia, Festa a Fantasia e Baile de Gala;
 Micareta NR Color Festival;
 Almoço das Torcidas, Pool Party, Noite da Pizza, Churrasco na Piscina e Tarde do Sorvete;
 Mochila ‘NR - Formandos 2018’;
 Abadá ‘NR - Formandos 2018’;
 Tirolesas, slackline, parede de escalada, hover board;
 Lago com esportes náuticos (caiaque e pedalinhos);
 Espaço relax com ofurôs aquecidos;
 Trilhas e rali na lama;
 Cama elástica, stand de arco e flecha, touro mecânico e trilha a cavalo;
 Conjunto aquático com piscina aquecida, toboágua e pólo aquático;
 Ginásio poliesportivo, quadra externa poliesportiva e quadra de futebol de areia;
 Visita ao NR Zoo (o maior zoológico particular de répteis do Brasil);
 Enfermaria e veículo de apoio 24 horas;
 Espaço reservado para os professores com acesso à internet;
 Fotos diárias dos alunos e vídeos para os pais no site www.nrformaturas.com.br;
 Pôster do grupo para a escola;
 Seguro Viagem;
 Acompanhamento de Guia da Atual Turismo durante todo o percurso;
 Bagagem;
 Serviço de Bordo.
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5 – Serviços não incluídos:
 Refeições à la carte ou aquelas não mencionadas no item anterior;
 Bebidas não alcóolicas em geral, não mencionadas no item anterior;
 Pernoites e refeições que excedem ao estabelecido no programa;
 Passeios locais opcionais não mencionados no item anterior;
 Extras, de caráter pessoal (telefone, gorjeta, lavanderia etc.);
 Roupa de cama e banho.
6 – Investimento:

R$ 2.294,00 (Dois mil duzentos e noventa e quatro reais);

O presente orçamento é válido para um grupo de no mínimo 39 pagantes e máximo de 40 pagantes por
grupo;

Não sendo atingido esse número mínimo no prazo estabelecido, o preço será recalculado ou a excursão será
cancelada;

No caso de pagamento com cheque, este deverá ser nominal à Atual Turismo e Eventos Ltda.;

No verso do cheque deverá constar o nome do aluno, telefone, escola/unidade e sua respectiva série;

No caso de parcelamento, é necessário que o responsável pelo pagamento envie todos os cheques prédatados anexados ao contrato.
7 – Formas de Pagamento:
A vista: 3% de desconto;
Cheque Pré-datado: Até 07 vezes sem juros (05/04/18 – 05/05/18 – 05/06/18 – 05/07/18 – 05/08/18 – 05/09/18 –
05/10/18);
Cartão de Crédito: Até 10 vezes sem juros nos cartões Master, Visa, Dinners, Amex e Hipercard.
Para fechamento do pacote, é necessário fornecer os seguintes documentos:

- Cópia autenticada do documento do aluno (RG ou Passaporte válido);
- Uma via do Contrato de Viagem devidamente preenchido e assinado (documento fornecido pela agência);
- Ficha de Saúde (documento fornecido pela agência);
- Autorização de viagem com firma reconhecida dos responsáveis legais (documento fornecido pela agência);
- Ficha de Inscrição NR (documento fornecido pela agência).

8 – Inscrições da Viagem:
 Período de Inscrição/Pagamento: de 20/03/2018 a 02/04/2018;
 A quantidade de vagas pode esgotar antes da data final para inscrição, portanto, enfatizamos que são
vagas limitadas.
9 – Local de Pagamento:
 Agência: Atual Turismo e Eventos;
 Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 595, Tiffany Center, 2º Piso, Loja 77, Santa Lúcia, Vitória/ES;
 Telefone: (27) 3386-6693 / 3235-2886 / 9 9907-6693;
 Contatos: Khassyara ou Fernanda;
 Funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 19h;
 Obs.: Os responsáveis que optarem pelo pagamento através do cartão de crédito poderão adquirir o projeto
pedagógico através dos telefones supracitados ou presencialmente.
10 – Documentos necessários para a Viagem:
 Documento original, válido e em bom estado (RG em bom estado de conservação ou Passaporte válido);
 Os menores deverão apresentar uma autorização de viagem assinada por pai e mãe (ou representante legal
mediante documento) com assinatura reconhecida.
Atenciosamente,
ATUAL TURISMO LTDA.
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