Formatura de 9º Ano (Arraial do Ouro)
Roteiro / Visitação
Venha passar momentos inesquecíveis no Hotel Arraial do Ouro em Gaspar. O Hotel possui uma programação
para alunos e é cercada pela Mata Atlântica, na Pousada você encontra diversão e descanso em plena
harmonia. Fitness center, trilhas com cachoeira, piscina, quadra de tênis, vôlei, campo de futebol, sala de jogos,
de leitura e TV – tudo para quem quiser relaxar o corpo e a alma e curtir a natureza. Além da famosa balada na
piscina e nosso exclusivo cineminha da madrugada.
Além do hotel você ainda pode adicionar no seu pacote o Parque Beto Carrero.

Itens inclusos
Transporte em veículo de Turismo (van, micro-ônibus ou ônibus)
1 diária na Pousada Arraial do Ouro;
Festa das Cores;
Balada Noturna com DJ;
3 Refeições inclusas (incluindo Festival de Hambúrguer)
Seguro Viagem
Pulseira de Identificação
Monitor Sky Tour Viagens
Além do hotel você ainda pode adicionar no seu pacote o Parque Beto Carrero ou até mesmo uma diária
estendida no hotel.

Condições Gerais
Não inclui demais itens que não foram citados acima;
Preço com saída de no mínimo 20 alunos pagantes. Caso a escola não consiga alcançar o número mínimo de
alunos pagantes, será remanejado com outra escola. Horários e disponibilidade dos atrativos sujeitos a
alterações;
1 cortesia para professor ou aluno carente a cada 15 alunos pagantes;
O aluno deverá estar no local de embarque 15 minutos antes do horário de saída;
É obrigatória a apresentação de documento original para embarque. Crianças até 10 anos são aceito a certidão
de nascimento original e a partir de 11 anos é necessário a CARTEIRA DE IDENTIDADE.

2 dias / 1 noite(s)
Escola/ Arraial do Ouro - Gaspar

Formas de pagamento

Dinheiro, cartão de crédito ou cheque.

LOJA 1 - FORTALEZA

47 3041 6471
47 99626 1820

LOJA 2 - CIC BLUMENAU

47 3321 4638
47 99676 4110

skytourviagens.com.br

