8º ANO

VIAGEM
PEDAGÓGICA
Praia do Forte
Bahia

Roteiro
12/8 (QUARTA-FEIRA)
BRASÍLIA / SALVADOR / PRAIA DO FORTE
Apresentação no aeroporto de Brasília, em horário a combinar, para embarque com
destino a Salvador. Chegada e tour panorâmico por Salvador com almoço. Visita ao
Museu Afro, com apresentação de elementos das religiões de matriz africana, e ao
convento de São Francisco. Traslado para o hotel, acomodação do grupo e jantar.
13/8 (QUINTA-FEIRA)
PRAIA DO FORTE
Café da manhã. Visita às majestosas ruínas do Castelo Garcia D’Ávila, um dos
principais monumentos do patrimônio histórico e cultural brasileiro, considerado a
primeira grande edificação portuguesa no Brasil. Almoço no hotel. Visita ao Projeto
TAMAR. Entre tanques e aquários, são 600 mil litros de água salgada com exemplares
da fauna marinha da região e de quatro das cinco espécies de tartarugas marinhas
existentes no Brasil, em diferentes estágios de vida. Retorno ao hotel e jantar.
14/8 (SEXTA-FEIRA)
PRAIA DO FORTE
Café da manhã. Breve palestra com biólogos para informações sobre a vida das
baleias jubarte e a importância da conservação da espécie. Embarque em escuna e
início ao Safári Marítimo rumo ao berçário desses imensos mamíferos. Retorno ao
hotel e almoço. Saída para atividades de recreação e de conscientização ecológica
(limpeza da praia e discussão do tema: “o lixo não é meu, mas a praia é nossa”).
Retorno ao hotel e jantar. Assistiremos a duas apresentações: capoeira, com o Grupo
Esporão, que tem como objetivo tirar jovens carentes das ruas por meio do esporte e
inseri-los na sociedade com dignidade; e danças típicas com o grupo As Baianinhas.
Retorno ao hotel e descanso do grupo.
15/8 (SÁBADO)
PRAIA DO FORTE / SALVADOR / BRASÍLIA
Café da manhã e atividades dirigidas, lúdicas/recreativas, na praia e no hotel.
Desocupação dos apartamentos, almoço e saída para o aeroporto de Salvador com
destino a Brasília.

PACOTE INCLUI
- Passagem aérea no trecho BRASÍLIA/SALVADOR/BRASÍLIA, com taxas de
embarque
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
- Hospedagem (3 diárias) no Hotel Eco Atlântico (www.ecoatlantico.com.br)
- Alimentação conforme especificado no roteiro
Obs.: Qualquer alimentação especial é de responsabilidade das famílias
- Passeios mencionados no programa
- Visitas com monitor: Projeto TAMAR, Castelo Garcia D’Àvila, Projeto Jubarte,
Museu Afro, Igreja e Convento de São Francisco
- Acompanhamento, em cada ônibus, de 2 guias da RELP e de 2 professores do
Colégio
- Assistência médica emergencial (individual)
- 1 camiseta e 1 boné
PACOTE NÃO INCLUI
Bebidas, telefonemas, alimentação não especificada, extras de caráter pessoal
e tudo o mais que não estiver mencionado como parte do roteiro.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Durante toda a viagem, os estudantes estarão acompanhados pela Equipe
RELP, integrando Recreação / Educação / Liderança / Proteção e gerando
mais segurança e qualidade nos serviços apresentados.
- Saída garantida com um mínimo de 40 passageiros pagantes por ônibus.
Caso não se atinja o mínimo necessário, a excursão será cancelada, com
devolução integral dos valores pagos.
- Preço e forma de pagamento serão atualizados, variáveis de acordo com a
data de saída da excursão e/ou normas governamentais.
- Preço por pessoa em apartamentos quádruplos, triplos ou duplos, de
acordo com a disponibilidade do hotel.
VALORES
PREÇO POR PESSOA

R$ 3.495,00

OPÇÕES DE PAGAMENTO
05 x R$ 669,00
Cheques de março a julho
Cartão de crédito em
até 08 parcelas
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