
                

 
 Comunicado nº 13                                                                         Curitiba, 20 de março de 2018. 
   

 Assunto: Viagem de Confraternização do 9º ano - 2018 
                Fazzenda Park Hotel - Gaspar/SC 
 
 

Data: 22 a 24 de outubro - 03 dias e 02 noites. Saída: segunda-feira às 9h. Retorno: quarta-feira às 
19h. 

 Foi escolhido o FAZZENDA PARK HOTEL, em Gaspar - SC, a 230 km de Curitiba, pois 
trata-se de um Hotel Fazenda com completa estrutura de lazer e ótimas acomodações, que 
com certeza proporcionará muitos e agradáveis momentos de convivência e lazer.  
 A Agência OLIMPUS TURISMO é especializada em viagens educacionais e há 22 
anos presta serviços de TURISMO EDUCACIONAL para cerca de 40 Colégios de Curitiba e há 
18 anos tem a confiança do Colégio Vicentino São José, pois primamos pela competência e 
excelência.   
 Acesse o site do hotel: www.fazzenda.com.br     
 

 OPÇÕES DE LAZER NO HOTEL: passeios a cavalo, charrete, bicicletas, pedalinhos, 
pescaria, piscinas (1,20m a 1,40m), piscina térmica, jacuzzis, toboágua, campo de futebol, 
vôlei, tênis, bocha, salão de jogos, videokê e balada com DJ. As atividades são monitoradas 
e organizadas por uma equipe de monitores do Hotel.  

 APARTAMENTOS: todos com refinado acabamento. Possuem: ar condicionado, TV em 
cores, frigobar, telefone, música ambiente, banheiro e sacada com vista panorâmica. 

 REFEIÇÕES: são fartas, saborosas e ricas pelo cardápio regional e colonial. Todas em 
sistema de buffet.  Serão ao todo 08 refeições: 02 cafés da manhã, 02 almoços, 02 cafés 
colonial à tarde e 02 jantares. 

 

 INCLUI NO PROGRAMA DA OLIMPUS TURISMO: transporte em ônibus de turismo, 02 
pernoites no Hotel em aptos luxo triplos e quádruplos, todas as refeições, seguro viagem, 
acompanhamento de 02 professores a cada 15 estudantes, guia de turismo da OLIMPUS e  
usufruto de toda área de lazer do hotel com monitores. 

 

INVESTIMENTO: R$ 960,00 ou 08 parcelas  de  R$ 120,00 
 

FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou com 08 cheques pré-datados no valor de R$ 120,00 
para: 28/março - 15/abril 15/maio - 15/junho... até 15/outubro. 
           Poderão diminuir o número de vezes desde que os cheques sejam entregues junto com 
a ficha de inscrição e a data limite para o último cheque seja dia 15 de setembro. 
         Quem não trabalhar com cheque pré-datado poderá pagar todo mês na agência, porém a 
viagem deverá ser quitada até o dia 15 de setembro. 
 

OBSERVAÇÕES: Encaminhar a Ficha de Inscrição e o pagamento à vista e/ou com todos 
os cheques até o dia 28 de março (4ª feira), para a Coordenação Pedagógica. 

Os pais que optarem para o pagamento a cada mês deverão fazê-lo diretamente na 
Empresa. A entrega da Ficha de Inscrição sem pagamento não confirma a vaga. Vagas 
são limitadas. 

Este orçamento é para um mínimo de 35 estudantes. 
Quando estivermos mais próximos da viagem, encaminharemos uma Ficha Técnica 

com maiores detalhes de horários, telefones, dicas de bagagem, normas de conduta e previsão 
dos gastos extras.   

Estamos à disposição de todos para maiores esclarecimentos ou dúvidas. Podem nos 
telefonar ou fazer-nos uma visita.  
                                                                                                                                                                                      Atenciosamente, 
                                                      _______________                          ________________                                                       
    Prof. Ubiratan Gomes             Simone Gianesini                          Ir. Edith Zinkowski 
       Olimpus Turismo               Coordenação Pedagógica                            Direção 

 
 
 



 
 

                       
 

 

VIAGEM  DE CONFRATERNIZAÇÃO – Col. Vicentino São José 
FAZZENDA PARK HOTEL – GASPAR/SC 

22, 23 e 24 de outubro de 2018 
 

 

 
            FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Estudante:____________________________________________________________   Turma: 9º______ 
                                                                                     

Data de Nasc. ____/_____/____R.G. ou Cert. Nasc._______________________   Sexo: (   )Masc.   (   )Fem. 

 

CPF do aluno ou responsável________________________________________________________________ 

 

E-mail:___________________________________________________________________________________ 
 

Endereço:____________________________________________________________  Nº _________________ 
 

Complemento:__________________________________________  Bairro: ___________________________ 
 

Cidade:_______________________________Estado:_________________ Cep:_______________________ 
 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 
 

Tel. Res: ________________________________________ Tel. Cel.: ________________________________ 
 

Pai:_______________________________________Tel. Com:_________________ Cel:_________________ 
 

Mãe: ______________________________________Tel. Com:_________________ Cel:________________ 
 

Em caso de urgência avisar:_________________________________ Tel: (     ) _______________________ 
 

Convênio Médico: (   ) sim   (   ) não   Qual? ___________________________________________________  
 

Observações gerais  (doenças, alergias, tratamento médico, etc.)_________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                                                 
 

_________________________________________________________________________________________ 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

 Eu, ______________________________________________  R.G. ___________________ 

Autorizo, meu (minha)  filho (a)  a participar da  Viagem ao Fazzenda Park Hotel em Gaspar/SC.  

Data:_____/____/2018. 

Assinatura dos pais e/ou responsáveis: _______________________________________________ 

R.G.__________________________________________________________________________  

NORMAS DE CANCELAMENTO DA VIAGEM: 
1. Até 30 dias antes da viagem, desconta-se 10% do valor da viagem e devolve-se o restante. 

2. De 10 a 29 dias antes da viagem, desconta-se 20% do valor e devolve-se o restante. 

3. Com menos de 09 dias antes da viagem não há devolução. 
 

 
 

 

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 – 9186 8824  

 

 

 
  

E-mail: olimpusturismo@olimpusturismo.com.br 
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