6º ANO

VIAGEM
PEDAGÓGICA
Goiânia e
Cidade de Goiás

Roteiro
28/5 (QUINTA-FEIRA)
BRASÍLIA / GOIÂNIA / CIDADE DE GOIÁS
Apresentação para embarque no estacionamento da escola. Saída
para Goiânia. Visita ao Museu Memorial do Cerrado, complexo
cultural composto de 4 partes: Museu de História Natural, Vila
Cenográfica, Quilombo e Aldeia Indígena Timbira. Almoço. Saída
para a Cidade de Goiás. Chegada e acomodação no hotel. Jantar.
29/5 (SEXTA-FEIRA)
CIDADE DE GOIÁS
Café da manhã. Dia inteiro no Balneário Santo Antônio, com almoço.
Passeio por trilhas, banho em águas cristalinas, subida ao mirante
com vista para a exuberante Serra Dourada e passeio de trenzinho
em meio à mata preservada. Ao final da tarde, retorno ao hotel,
jantar e festa.
30/5 (SÁBADO)
CIDADE DE GOIÁS / BRASÍLIA
Café da manhã. Casa de Cora Coralina, tour histórico, Palácio Conde
dos Arcos (Museu dos Arcos / Palácio dos Governadores), Museu da
Arte Sacra e da Bandeira. Desocupação dos apartamentos, almoço e
retorno para Brasília. Chegada ao mesmo local do embarque.

PACOTE INCLUI
- Transporte em ônibus executivo com serviço de bordo
- Hospedagem (2 diárias) na Cidade de Goiás - Hotel Vila Boa
www.hotelvilaboa.com.br.
- Alimentação conforme especificada no roteiro.
Obs: qualquer alimentação especial é de responsabilidade das famílias
- City Tour histórico com guia local e ingressos na Cidade de Goiás
- Visita ao Memorial do Cerrado e Balneário Santo Antônio
www.balneariosantoantonio.com
- Acompanhamento, em cada ônibus, de 1 guia credenciado e 1 recreador
- Acompanhamento, em cada ônibus, de 2 professores da escola
- Seguro de viagem emergencial (individual) e 1 boné
PACOTE NÃO INCLUI
Passeios opcionais, bebidas, telefonemas, lavanderias, refeições não
especificadas no programa e demais extras de caráter pessoal e tudo o mais
que não estiver mencionado como parte do programa.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Durante toda a viagem, os estudantes estarão acompanhados pela Equipe
RELP, integrando Recreação / Educação / Liderança / Proteção, gerando mais
segurança e qualidade nos serviços apresentados.
• Saída garantida com mínimo de 40 (quarenta) passageiros pagantes por
ônibus. Não atingindo o mínimo necessário, a excursão será cancelada com
devolução integral do valor pago.
• Será necessária a cópia autenticada em cartório da carteira de identidade do
passageiro no ato da inscrição, como também autorização de hospedagem
(a ser entregue posteriormente).
• Preço por pessoa em apartamentos quádruplos, triplos ou duplos, de acordo
com a disponibilidade do Hotel.
VALORES
PREÇO POR PESSOA

R$ 1.334,00

OPÇÕES DE PAGAMENTO
02 x R$ 667,00
Cheques de março a abril
Cartão de crédito em
até 05 parcelas

Recreação . Educação . Liderança . Proteção
SCRN 702/703 Bloco “H” Loja 1,
Asa Norte - Brasília/DF | CEP: 70720-680
Telefone: +55 (61) 32420108
www.relp.com.br

