Comunicado nº

Curitiba, 12 de abril de 2018.

Assunto: VIAGEM CULTURAL – ENSINO MÉDIO 2018

ESPAÇO CATAVENTO & AQUÁRIO – SÃO PAULO - SP
Data: 15 de agosto - quarta-feira.
 OBJETIVO:
Visitar o ESPAÇO CATAVENTO - cataventocultural.org.br - onde os alunos se deparam com diversas atrações
interativas. Visitaremos 03 seções: Universo, Vida e Engenho. Em todas, vídeos, painéis e maquetes são utilizados
como suporte didático, mas o que surpreende é a interatividade de algumas instalações e Visitaremos o Primeiro
AQUÁRIO temático da América do Sul – aquariodesaopaulo.com.br - que é referência em tratamento e exposição
de animais, com mais de 2700 espécies diferentes de animais e uma equipe de Educadores Ambientais, as visitas
monitoradas duram cerca de 2h passando por todas as alas, Trabalhos dando ênfase a Educação Ambiental e aos
hábitos de cada espécie encontrada em nosso parque, que vão de anfíbios a mamíferos, passando por répteis e
aves.

 ESTRATÉGIA e PROGRAMA:
Apresentação no Aeroporto Afonso Pena às 6h30: Voo para o São Paulo (CGH) com a Gol às 7h50 e
chegada às 08h45. Em seguida começaremos o nosso roteiro com um ônibus executivo fretado para o grupo.
Retorno ao Aeroporto de Congonhas, vôo para Curitiba da Gol às 20h40 e chegada às 21h40.
O grupo será coordenado por guia de turismo da Olimpus e acompanhado por professores do Colégio.











INCLUI:
Passagem aérea: Curitiba – São Paulo – Curitiba
Taxa de Embarque
Traslados em ônibus de turismo em São Paulo
Ingresso no Espaço Catavento e Aquário
Almoço no Restaurante do Aquário com 01 suco ou refri incluso
Seguro viagem
Guia de turismo
Acompanhamento de 01 professor a cada 10 alunos

INVESTIMENTO: R$ 592,00
 FORMA DE PAGAMENTO:
 A vista ou com até 04 cheques pré-datado no valor de R$ 148,00 cada para 24 de abril até
24 de julho. Quem não trabalhar com cheque pré-datado poderá pagar todo mês na agência
ou fazer depósito bancário.
 OBSERVAÇÕES:
 Encaminhar a Ficha de Inscrição e o pagamento até o dia 23 de abril (2ª feira) na
Coordenação Pedagógica, data limite do bloqueio aéreo. Após essa data os lugares
serão liberados.
 A entrega da Ficha de Inscrição sem pagamento não confirma a vaga. Vagas limitadas.
 Este orçamento é para um mínimo de 32 e máximo de 36 estudantes.
 Caso o aluno desista da viagem o valor do aéreo não será reembolsado.
Estamos à disposição de todos para maiores esclarecimentos ou dúvidas. Podem nos
telefonar ou fazer-nos uma visita.
Atenciosamente,
Prof. Ubiratan Gomes
Olimpus Turismo

Ir. Edith Zinkowski
Direção
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