ACAMPAMENTO DE FÉRIAS - NR TEENS
Muita diversão, conforto e segurança!

Sapucaí Mirim, próximo a Campos do Jordão

Período: 21 a 27/01/2019 - 7 dias/6 noites - Aérea
Nos dias de hoje onde os relacionamentos são muito mais virtuais do que reais, o acampamento surge
como uma oportunidade perfeita para conhecer pessoas (rever outras) e viver novas experiências em um
ambiente
super saudável em meio a natureza, com muitas brincadeiras, aventuras e baladas animadas!
1º DIA – 21/Jan/19 - (Segunda) - BELÉM / SÃO PAULO / ACAMPAMENTO NR
Em horário determinado, apresentação no aeroporto de Val de Cans, para embarque com destino a São
Paulo. Chegada, recepção e embarque em ônibus para continuação da viagem até Sapucaí-Mirim, onde
está localizado o acampamento NR. Chegada no acampamento, acomodação nos chalés e almoço. À
tarde, ambientação e algumas atividades.
2º DIA – 22/Jan/19 - (Terça) – ACAMPAMENTO DE FÉRIAS TEENS NR
Dia dedicado às atividades programadas.
3º DIA – 23/Jan/19 - (Quarta) – ACAMPAMENTO DE FÉRIAS TEENS NR
Dia dedicado às atividades programadas.
4º DIA – 24/Jan/19 - (Quinta) – ACAMPAMENTO DE FÉRIAS TEENS NR
Dia dedicado às atividades programadas.
5º DIA – 25/Jan/19 - (Sexta) – ACAMPAMENTO DE FÉRIAS TEENS NR
Dia dedicado às atividades programadas.
6º DIA – 26/Jan/19 - (Sábado) – ACAMPAMENTO DE FÉRIAS TEENS NR
Dia dedicado às atividades programadas.
7º DIA – 27/Jan/19 - (Domingo) – ACAMPAMENTO NR/ SÃO PAULO / BELÉM
Ao final da manhã, saída com destino a São Paulo. No percurso, faremos uma breve parada para o almoço
(não incluso). Após o almoço, prosseguimento para o aeroporto de Guarulhos para embarque em vôo de
volta a Belém. Chegada em Belém, prevista para a madrugada do dia seguinte.

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS E ATÉ A PRÓXIMA VIAGEM.
SERVIÇOS INCLUSOS:
• Passagem aérea Belém/São Paulo (GRU)/Belém.
• Transporte em ônibus de luxo, com ar cond., toalete, TV e DVD, para os traslados Aeroporto / NR /
Aeroporto.
• 06 noites de hospedagem em confortáveis chalés, separados por sexo e faixa etária;
• 05 refeições diárias com bebidas e sobremesas à
vontade;
• Seguro viagem (Assistência médico/hospitalar), enfermaria e veículo de apoio 24 horas.
• Kit NR;
• Kit Valeverde
• Equipe de monitores e coordenadores NR especialmente preparados;
• Acompanhamento de monitor Valeverde, desde Belém, a partir de 20 pessoas.
➢ O QUE ESPERA POR VOCÊ:
o Torneios esportivos e gincanas;
o Atividades radicais (trilha, hover board, tirolesa, slackline, falsa baiana, parede de escalada, etc);
o Jornal da Temporada um informativo criado pelos futuros jornalistas;
o Nas gincanas, jogos e torneios os melhores colocados serão premiados;
o Baladas temáticas;
ATIVIDADES:
• Piscina aquecida
• Ofurôs aquecidos
• Tirolesas

• Toboágua de 100m
• Trilhas
• Slackline

• Pólo aquático
• Rali na lama
• Parede de escalada

• Hover Board
• Cama elástica
• Trilha a cavalo

• Caiaque
• Stand de arco e flecha
• Visita ao NR ZOO

• Pedalinhos
• Touro mecânico
• Futebol de areia

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS:
• Na chegada em São Paulo - Café da Manhã (sugestão R$ 30,00 por pessoa)
• Na saída do Acampamento – Almoço e Jantar antes do embarque de retorno (sugestão R$ 70,00 por
pessoa)
• Tudo o que não esteja expressamente indicado nesse roteiro.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• Favor ler o CONTRATO que rege a compra do produto.
• Valores sujeitos a alteração de acordo com política econômica do país.
• A programação do acampamento é de total responsabilidade do NR.
• Valor para grupo de no mínimo 25 pessoas.
• Idade permitida: 13 a 16 anos

Valor por pessoa p/ grupo mínimo de 25 pessoas
(Aéreo + Terrestre + Alimentação no acampamento)

FÉRIAS TEENS

R$ 6.575,00

JUVENTUS CAMP ou BASKETBALL CAMP ou
BROADWAY CAMP

R$ 6.830,00

Formas de Pagamento:
FÉRIAS TEENS
À vista c/ 5%

R$

Nº de parcelas

Cartão de Crédito:

JUVENTUS/BASKET/BROADWAY

6.235,80

9 x de:

R$ 6.488,50
FÉRIAS TEENS

JUVENTUS/BASKET/BROADWAY

Entrada + parcelas de:

Entrada + parcelas de:

R$

Faturado sem juros:

R$ 758,89

730,56

FÉRIAS TEENS

JUVENTUS/BASKET/BROADWAY

Entrada + parcela de:

Entrada + parcela de:

Validade

Nº de parcelas

Até 30/09/18

4

R$

1.641,00

R$

1.707,25

Até 30/10/18

3

R$

2.188,00

R$

2.276,33

Até 30/11/18

2

R$

3.282,00

R$

3.414,50

Até 30/12/18

1

R$

6.564,00

R$

6.829,00

Opcional:

CANTINA: R$ 190,00

A cantina oferece refrigerantes, chocolates, sorvetes, pilhas, material de uso pessoal – como escova de
dente, creme dental entre outros itens.
O dinheiro da cantina também serve para cobrir despesas de e-mail (meio de comunicação), e eventuais
necessidades com remédios.
** As crianças não deverão levar dinheiro em espécie para o acampamento.
O valor sugerido, deverá ser pago no ato da inscrição. Ao final da temporada, após o envio do extrato de
consumo de cada acampante pela cantina, o saldo não utilizado, será devolvido ao responsável, através de
cheque a ser retirado na Valeverde ou depósito em conta do Banco do Brasil, indicada pelo responsável.
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