
FICHA  TÉCNICA  DA  VIAGEM 
 

VIAGEM   DE  CONFRATERNIZAÇÃO – 9º ano – 2019 
COLÉGIO  VICENTINO SÃO JOSÉ  

 

FAZZENDA PARK HOTEL - GASPAR – SC – 21 a 23 de outubro 
 

 Saída: 21 de outubro – segunda-feira –  9h   
 Local de saída: No Colégio   

 Retorno: 23 de outubro – quarta-feira –   19h  – no Colégio 
 
 

 O QUE LEVAR: roupas para esporte e lazer, roupa de banho,  tênis, chinelo, 01 agasalho, protetor 
solar, material de higiene pessoal, e mais ou menos  R$ 120,00 para despesas, (refrigerante (R$ 
5,00), água e suco no Hotel), almoço ou lanche do Restaurante Sinuelo na ida e lanche na parada 
de retorno. E as demais despesas já estão todas incluídas.  Podem levar de casa salgadinho, 
chocolate, etc. 

 Obs.: É obrigatório levar Carteira de Identidade e  o cartão do convênio médico, se possuir. 
 

 PASSEIOS OPCIONAIS NÃO INCLUSO: 
Arvorismo: Não estará disponível, pois estão refazendo. 
 .   

NOTA: 
 

1. Telefone do Hotel: (0xx  47 ) 3397 9000 
2. A voltagem do Hotel é de 220 volts 
3. Qualquer avaria nas dependências do hotel ou do ônibus será de exclusiva 

responsabilidade dos alunos. 
4. As atividades no Hotel serão dirigidas e acompanhadas pela equipe de monitores do Hotel 

e acompanhantes. 
5. Todos os alunos deverão seguir as orientações do guia, professores e funcionários do hotel, 

assim como as normas de segurança e horários estabelecidos pelo Hotel. 
6. É expressamente proibido levar ou consumir qualquer tipo de energético, bebida 

alcoólica, ou outro tipo de substância ilícita. Caso ocorra qualquer atitude ou 
comportamentos inadequado, ou que não corresponda a um relacionamento 
saudável, comunicaremos os pais de imediato e o/a aluno/a estará sujeito   a retornar  
antes do término da viagem, sem direito à restituição do valor pago. 

7. Todos deverão estar com o pagamento total da viagem quitado, caso contrário não será 
permitido o embarque.   

8. Além das boas recomendações que os pais passarão, convém, se acharem necessário, 
uma conferência na mala, antes do embarque, para verificar se não há nada de 
inconveniente ou irregular na bagagem. 

 

Esperamos que seja uma ótima oportunidade de confraternização por uma etapa de vida 
tão importante que está prestes a terminar e que sejam guardadas muitas e inesquecíveis 
recordações. 
 

 Contamos com a colaboração e o respeito de todos e que DEUS ESTEJA SEMPRE CONOSCO. 

Se   ainda tiverem alguma dúvida ou observações a fazer, podem nos ligar. 
 

Atenciosamente, 
       Prof. Ubiratan  Gomes                                                                               
  Diretor  e Gui 

  

OLIMPUS -AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 

OPERADORA  DE  TURISMO  EDUCACIONAL 
EMBRATUR- 19729-00-41-5 

Rua Conselheiro Laurindo, 809 – sala 606 

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

 
 

 
  

E-mail: olimpusturismo@olimpusturismo.com.br 
 

mailto:olimpus@softone.com.br

