
 
Comunicado nº 18                                                                                  Curitiba, 27 de agosto de 2021. 

 
Assunto: VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO do 9º e 1º Ano EM 2021 
 

HOTEL ÁGUAS DE PALMAS RESORT    
Governador Celso Ramos - SC   

 

Data: 13 a 15 de dezembro - 03 dias e 02 noites.  
Saída: segunda-feira às 9h.   Retorno: quarta-feira às 19h. 
 

Prezados pais e estudantes, 
 

Foi escolhido o ÁGUAS DE PALMAS RESORT, em Governador Celso Ramos - SC, a 280 km 
de Curitiba, Hotel com ótima estrutura e acomodações confortáveis, que com certeza, proporcionará 
muitos e agradáveis momentos de convivência e lazer.  
 A Agência OLIMPUS TURISMO é especializada em viagens educacionais e há 21 anos tem a 
confiança do Colégio Vicentino São José, porque prima pela competência e excelência no que faz.    

ÁGUAS DE PALMAS RESORT é um hotel de lazer que conta com excelente infraestrutura. Possui 

piscinas aquecidas e cobertas, hidromassagem, um fantástico parque aquático com toboáguas, bar 
molhado e lindas piscinas. Possui também saunas seca e úmida, campo de futebol suíço, quadra de 
vôlei de areia, quadra de tênis, salão de jogos, videokê, festa com DJ, agradáveis ambientes para 
convivência e uma animada equipe de recreadores.   www.aguasdepalmas.com.br 
OS APTOS: todos possuem excelente acabamento, TV, frigobar, telefone, banheiro, ar-condicionado 
e sacada. 
REFEIÇÕES: no pacote estão incluso o café da manhã, o almoço e o jantar, com direito a 01 
refrigerante no almoço e no jantar.   
INCLUI NO PROGRAMA DA OLIMPUS TURISMO: transporte em ônibus de turismo, 02 pernoites no 
Hotel em aptos luxos triplos e quádruplos, todas as refeições no hotel, seguro viagem, 
acompanhamento de 01 professor a cada 15 estudantes, guia de turismo da OLIMPUS e usufruto de 
toda área de lazer do resort com a supervisão de monitores. 

 

INVESTIMENTO: R$ 960,00   
 

FORMA DE PAGAMENTO:  
À vista em dinheiro e/ou com 04 cheques pré-datados no valor de R$ 240,00 cada, para as 

datas: 10 de setembro - 10 de outubro - 10 de novembro - 10 de dezembro. 
Quem não trabalhar com cheque pré-datado, poderá pagar mensalmente em dinheiro e/ou 

transferência PIX (Chave: CNPJ 01134309000137). 
Enviar o comprovante para o Whatsapp 99186-8824 - Zilma (Olimpus Turismo). 
 

OBSERVAÇÕES:  
Encaminhar a Ficha de Inscrição e o pagamento (à vista e/ou com todos os cheques até 

o dia 10 de setembro, sexta-feira, à Coordenação Pedagógica. 
  NÃO se aceitará a FICHA DE INSCRIÇÃO sem pagamento. As vagas são limitadas. 

Este orçamento é para um mínimo de 40 estudantes por ônibus. 
 

Quando estivermos mais próximos da viagem, encaminharemos uma Ficha Técnica com 

maiores detalhes de horários, telefones, dicas de bagagem, normas de conduta, protocolos e previsão 
dos gastos extras. O almoço em trânsito não está incluso. 

Em virtude das incertezas por conta da pandemia, se houver quaisquer alterações no 
Protocolos de Biossegurança das Cidades de Curitiba e Santa Catarina, a data da viagem será 
reorganizada após nova Reunião de pais. 
  

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Podem nos telefonar ou fazer-nos uma 
visita.  

                                                                                                                                                                                                                     
Atenciosamente, 

 

                                                                
               Prof. Ubiratan Gomes                     Simone Gianesini                     Irmã Leonides Selhorst 
         Olimpus Turismo - 3324 9845          Coordenação Pedagógica                         Direção 

 

 

http://www.aguasdepalmas.com.br/


 

 

 

 
 
 

 
Autorização de Viagem de menores de 16 anos desacompanhados dos Pais - Lei 13.812/2019 
de 18 de março de 2019. Em alteração do art, 83 da lei 8.069/1990, conhecida como estatuto da 
criança e do adolescente. 

 

Ficha de Inscrição - HOTEL ÁGUAS de PALMAS RESORT -  SC 

Colégio Vicentino São José - Olimpus Turismo Educacional 

 
AUTORIZO meu(minha)  filho(a):__________________________________________________________ 
Ano: __________  Turma:___________  Nacionalidade:_______________________________________ 
Data de nascimento: ____/_____/___________    (menor) R.G: _________________________________ 
CPF: _______________________________________________________________________________ 
 
 
Nome completo do Responsável: _________________________________________________________ 
Nacionalidade:_____________________________, Estado Civil:________________________________ 
Profissão: _______________________________ RG:__________________CPF:___________________ 
Endereço completo:  ___________________________________________________________________ 
Bairro: _________________________________________________  CEP:________________________ 
Fones: ______________________________________________________________________________ 
 
A viajar ao Hotel Águas de Palmas Resort em Governador Celso Ramos - SC, acompanhado de             
Ubiratan Gomes,   portador  da  Cédula  de  Identidade   Nº 6.421.869-7   SSP PR,   Inscrito   no  
CPF Nº 504.929.699-49. 
Sendo a viagem no período de 13/12 a 15/12 de 2021. 
  
 
Por fim, DECLARANDO que as informações contidas no presente documento são verdadeiras. 
 

Curitiba, ____de ____________________ de 2021. 
Responsável:__________________________________________________________________     
RG: _________________________________________________________________________     
CPF: ________________________________________________________________________    
Telefone para contato:  __________________________________________________________   
 
 

______________________ 
Assinatura do Responsável 

Com firma reconhecida 
 
 

      
 
A Olimpus Turismo segue as Normativas da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados zelando quanto à  
proteção de dados e informações pessoais. 

 

OLIMPUS -AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 

OPERADORA DE TURISMO EDUCACIONAL 
EMBRATUR- 19729-00.41.5 

Rua Conselheiro Laurindo, 809- sala 606 – Centro - CURITIBA 

Fone/Fax: (41) 3324 9845 – 3023 6758 - 99186 8824  

E-mail: olimpus@olimpusturismo.com.br 
 

 
 
 

 
 

mailto:olimpus@softone.com.br

