
                       

 

                       
 Curitiba, 18 de abril de 2018. 

 

   

 Assunto: VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO - TERCEIRÃO 2018 
 

HOTEL PORTOSOL PRAIA DE INGLESES - FLORIANÓPOLIS/SC 
 

Data: 15 a 18 de novembro – 04 dias e 03 noites. Saída: 5ª feira às 7h. Retorno: domingo às 19h. 
Após análise e escolha de opções de viagem, estamos encaminhando a proposta de VIAGEM DE 

CONFRATERNIZAÇÃO escolhida pelos estudantes do Terceirão, em comemoração ao término do Ensino 
Médio, uma fase tão marcante e importante da vida, que vale a pena festejar com os amigos. 
 A OLIMPUS TURISMO é uma agência especializada em viagens educacionais e há 22 anos presta 
serviços de TURISMO EDUCACIONAL para cerca de 40 Colégios de Curitiba e há 18 anos temos a 
confiança do Colégio Vicentino São José, pois primamos pela competência e excelência.   
 PROGRAMAÇÃO: 
1º Dia: Curitiba / Florianópolis 
Saída: 7h, chegada prevista para as 12h, onde após o almoço começaremos nosso tour pelas praias. Chegada no hotel 
a tarde, tempo para lazer, praia, piscinas e jantar.  
2º Dia: Florianópolis / Passeio de Escuna 
 Neste dia faremos o passeio de escuna com saída de Canasvieira com sentido a Baia dos Golfinhos, apreciando desde 
o mar, a costa da baia norte da ilha, visita ao forte da Ilha de Anhatomirim e parada para banho próximo a Ilha do 
Francês. Após visitaremos Jurerê Internacional e seguiremos ao Hotel para curtir a praia e lazer. A noite o jantar. Balada 
(opcional). 
3º Dia: Florianópolis / Praias  
Café da manhã e passeios programados para desfrutarmos a manhã na praia da Joaquina (Point do Surf) e atividade 
muito radical  “Sandboard”, desceremos em pranchas nas gigantes dunas de areia da Joaquina, muita adrenalina e 
emoção. Almoço e tarde com passeios na Praia Mole e Lagoa da Conceição. A noite, após o jantar, teremos lazer no 
hotel. 
4º Dia: Florianópolis / Praias  
Café da manhã e passeio na praia do Costão e tempo livre no hotel. Meio dia check-out. Almoço e tarde com passeios, 
às 14h início do retorno para Curitiba com chegada para prevista para às 19h.  
Site do hotel: www.hoteisportosol.com.br 
 ESTRUTURA DO HOTEL: aptos com TV, ar-condicionado, frigobar, banheiro, cofre e telefone – sauna – piscina – 

quadra de vôlei de praia – sala de jogos – sala de estar – serviço de praia – segurança 24 horas.  
 INCLUI: Transporte de turismo, 03 pernoites em aptos triplos e quádruplos, 10 refeições (03 cafés da manhã, 04 

almoços, 03 jantares), seguro-viagem, passeio de escuna, ingresso para a Fortaleza da Ilha de Anhatomirim, 
Sandboard nas Dunas da Joaquina, passeios nas praias em Florianópolis, monitores e guia de turismo.  

 

INVESTIMENTO: R$ 1.320,00 = 8 x de R$ 165,00 
  

FORMA  DE  PAGAMENTO:  

 Poderá ser parcelado em até 08 vezes com cheques pré-datados para 25/04, 25/05, 25/06, 25/07, 25/08, 25/09, 
25/10 e o último para 10/11. Ou no cartão de crédito na Olimpus. 

 Desconto de 5% à vista.  
 

 OBSERVAÇÕES: 
 Encaminhar a Ficha de Inscrição e o pagamento a vista e/ou com todos os cheques até o dia 24 de 

abril (4ª feira) na Coordenação Pedagógica. 
 A entrega da Ficha de Inscrição sem pagamento não confirma a vaga. Vagas limitadas. 
 Este orçamento é para um mínimo de 18 estudantes. 

Reunião para pais e alunos com apresentação das viagens e esclarecimentos 
Data: 18 de maio (sexta-feira) - Horário: 19h30 

Local: Espaço Rotary Club - Buffet Original - Rua Adyr Guimarães, 288 - Ahú 
 

 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 

Olimpus Turismo  Fone: 3324-9845 

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 
 

 

 

 

 
 

http://www.hoteisportosol.com.br/
mailto:olimpus@softone.com.br


 

                       
 

VIAGEM  DE CONFRATERNIZAÇÃO  
HOTEL LEXUS INTERNACIONAL – FLORIANÓPOLIS/SC 

15 a 18 de novembro de 2018 
 

 

 
               FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Estudante:____________________________________________________________   Turma:  ______ 
                                                                                     

Data de Nasc. ____/_____/____R.G. _________________________________   Sexo: (   )Masc.   (   )Fem. 

 

CPF do aluno:____________________________________________________________________________ 
 

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 HOTEL PORTO DO SOL – FLORIANÓPOLIS – SC.  

 Data:_____/____/2018. 
 

                                                                                              ________________________________ 

                         Assinatura do pai ou responsável     

                           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 – 99186 8824  

 

 

 

  

E-mail: olimpusturismo@olimpusturismo.com.br 
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