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Roteiro RODOVIÁRIO

Galera que quer muita diversão, aventura e baladinhas iradas,
não perde as férias no Paiol Grande. #ninguémficaparado
#amelhorviagemever #valeverdejovem
1º DIA – Sábado - BELÉM ... (pernoite no ônibus)
Malas prontas, ansiedade a mil.... É hoje!!! Vai começar #amelhorviagemever: as férias mais inesquecíveis e animadas
da sua vida. Pela manhã bem cedo, embarcaremos em nosso super ônibus de luxo “double decker” (2 andares) para viagem
até São Bento do Sapucaí-SP, com paradas programada para higiene e alimentação. A festa já começa aqui, imagina a
galera toda reunida, aquele clima animado no ônibus e as super atividades que nosso guia preparou para realizarmos
durante o percurso! Pernoite à bordo (sim galera, vamos dormir, é necessário!)

2º DIA – Domingo - ... dia inteiro de diversão à bordo... (pernoite no ônibus)
Dia inteiro de viagem e diversão no ônibus. Mas aqui ninguém fica parado, você pode jogar no salão de jogos no 1º andar,
participar das gincanas e jogos, ouvir música ou aproveitar pra conhecer a galera...

3º DIA – 2ª feira - ... SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
(ACAMPAMENTO PAIOL GRANDE)
Uhuuu! Finalmente chegamos e você vai ficar impressionado com a beleza do local:
o acampamento Paiol Grande está instalado numa área de 25 hectares dentro da
Área de Proteção Ambiental da Mantiqueira, rodeado por uma natureza exuberante.
Planejada para atender todas as necessidades dos jovens, o acampamento possui
infraestrutura completa. Iremos logo conhecer os chalés onde ficaremos
acomodados: são 12 chalés com capacidade média para 20 pessoas (chalés
exclusivos para meninos e meninas). Cada chalé possui banheiro com chuveiro
elétrico, armários individuais e beliches. Uma experiência única de acomodação,
que aliado ao friozinho da serra vai ficar marcado na memória. Almoço e depois
iremos receber dicas dos monitores sobre o funcionamento do local, atividades
etc....à tarde, já começa a diversão! Que tal uma “queimada” pra gastar as energias
ou um torneio de Pebolim? Lanche da tarde e jantar inclusos.

4º DIA – 3ª feira – ACAMPAMENTO
Hoje programamos várias atividades, será um dia cheio!!! Começamos com um super café da
manhã pra dar energia e depois vamos sair para uma caminhada ecológica na montanha.
Paisagens diferentes e incríveis nos esperam. Após o almoço vamos ter uma gincana de
integração, depois tempo livre pra “games” no nosso ginásio e à noite teremos nossa primeira
noite temática, quem advinha qual será o tema esse ano? “Lendas na Floresta”? Noite
havaiana? Jantar à fantasia? ... depois a gente conta, só sabemos que será muito top!

5º DIA – 4ª feira – ACAMPAMENTO
Mais um dia de diversão no acampamento. Hoje seremos divididos em grupos
para curtir algumas das atividades do acampamento como Passeio à Cavalo,
Passeio de Caiaque e a novíssima Torre de Desafios: Um dos destaques da
temporada, recém-inaugurada, é uma estrutura hexagonal de dez metros de
altura que reúne seis diferentes desafios como escalada esportiva, rede de
escalada e escada progressiva. A atividade é única no Brasil e simula as situações
encontradas em aventuras reais. O trabalho em equipe para superar obstáculos
e o estímulo à percepção individual de limites são pontos altos deste novo atrativo.
À noite, teremos o Paiol Dance!
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6º DIA – 5ª feira – ACAMPAMENTO
Café da manhã e o dia começa com jogos e atividades no acampamento. Ao entardecer
seguiremos para um local reservado para uma nova experiencia imperdível: pernoitaremos
em barracas. A comida é preparada na fogueira, que serve também para aquecer a roda
de histórias e cantoria. Para dormir, roupas quentes e limpas previamente separadas pelos
acampantes são deixadas em cada barraca, junto com a lanterna, pertences de higiene e
saco de dormir, (este item caso já possuam devem trazer, caso não tenham nós
disponibilizamos, não há necessidade de comprar somente para esta experiência). Em
cada barraca dorme um monitor/conselheiro. No dia seguinte todos acordam, tomam café
e retornam ao nosso acampamento, onde um delicioso almoço está preparado para repor
as energias. Restam muitas histórias para serem contadas por muito tempo.

7º DIA – 6ª feira – ACAMPAMENTO
Hoje é dia de torneio: galera que curte futebol, basquete, arco e flexa, canoagem, torre de escalada... preparem-se que
hoje é pra cansar...E à noite, como não poderia faltar, mais um jantar temático, tô torcendo que seja a baladinha dos
heróis e vilões ou a noite do Pijama!

8º DIA – Sábado – ACAMPAMENTO
Pra fechar em grande estilo, que tal hoje fazermos uma escalada à PEDRA ANA CHATA,
uma das escaladas que a galera mais curte. A escalada exige uma dose de determinação
e coragem, mas não é difícil. Em alguns pontos a escalada possui grampos na pedra
para facilitar e antes de chegar ao topo, os acampantes passam por uma pequena
caverna que aguça a adrenalina e anima a garotada!
Durante a escalada, guias e conselheiros utilizam equipamentos específicos para
aumentar a segurança do grupo. Um verdadeiro contato com a Natureza. Retorno ao
acampamento para jantar e atividades noturnas.

9º DIA – Domingo – ACAMPAMENTO
Hoje é nosso último dia no acampamento. Vamos curtir ao máximo com a galera. Nossos monitores programaram
um dia bem intenso, prepare-se! Em nossa última noite, teremos nosso Jantar de Despedida e já tô vendo que vai
rolar muito choro... (Já acabou? Quero mais!!!)

10º DIA – 2ª feira – ACAMPAMENTO ...... viajando (pernoite no ônibus)
Café da manhã, últimas atividades e almoço no Paiol Grande. Logo, após o almoço, saída para Belém. Faremos parada
para alimentação e higiene pessoal. Pernoite no ônibus...

11º DIA – 3ª feira – ... dia inteiro de diversão à bordo... (pernoite no ônibus)
Dia inteiro de diversão à bordo com paradas para alimentação e higiene pessoal. Pernoite no ônibus.....

12º DIA – 4ª feira – ... BELÉM
Último dia de diversão à bordo... paradas para alimentação...e
...Chegamos!!! Agora é se despedir da galera e ir pra casa pra contar tudo que aconteceu nesses dias inesquecíveis!

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS E ATÉ A PRÓXIMA VIAGEM.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Atenção: A programação acima foi inspirada em roteiros de anos anteriores e serve apenas para dar uma ideia das
atividades existentes no acampamento, porém ela é atualizada anualmente e, portanto, poderá ser alterada, mantendo
sempre os dias com atividades de acordo com as necessidades e características do grupo;
O PAIOL GRANDE oferece uma grande variedade de atividades, divididas através das áreas:
• Recreativas: jogos, gincanas e brincadeiras que trabalham o raciocínio e
criatividade;
• Esportes de aventura: caminhadas, subida à Pedra do Baú, excursões, canoagem,
orientação de trilhas, passando a real ideia de que o ser humano faz parte do
ambiente natural. Para determinadas excursões, como Cavalos, por exemplo, os
acampantes interessados passarão por um teste de aptidão que apontará se estão
aptos física e psicologicamente para participar;
• Culturais: teatro, música, artesanato, etc;
• Convivências: horta orgânica, marcenaria, fotografia, música etc, todas visando a
valorização e enriquecimento da vida.
• Esportivas: futebol, basquete, vôlei, patinação, hóquei, etc, como instrumento para desenvolver talentos, habilidades,
diversão e trabalho em equipe. Nessas atividades todas, o prazer e a alegria dependem de você!
Se houver restrição médica ou alimentar de algum participante, favor enviar-nos as informações e dados com antecedência;
Atente-se às informações que serão passadas na reunião que precede a viagem, sobre o que trazer para que os
participantes estejam preparados para as atividades.

Serviços Inclusos:
- Transporte em ônibus de luxo, com ar cond., toalete, TV e DVD, WIFI.
- Pacote de acampamento com cinco refeições diárias, acomodação, supervisão durante 24 horas por uma equipe de
monitoria, assistência médica e um brinde, além de toda a programação;
- Kit de viagem Valeverde
- Seguro de Viagem
- Acompanhamento de Monitor Valeverde desde Belém.

Serviços não Inclusos:
- Alimentação durante a viagem de ônibus de Belém ao Acampamento (ida e volta);
- Tudo o que não esteja expressamente indicado nesse roteiro.
- Souvenirs adquiridos na lojinha do acampamento.

Observações Importantes:
-

Favor ler o CONTRATO que rege a compra do produto.
Valores sujeitos à alteração de acordo com política econômica do país.
A programação do acampamento é de total responsabilidade do PAIOL GRANDE
Valor para grupo de no mínimo 30 pessoas. - Idade permitida: 14 a 16 anos

Valor por Pessoa: R$ 6.900,00
Valor Promocional até
31/08/2020

R$ 6.455,00

Em até 10 x sem entrada e
sem juros no cartão de crédito

