MINISTÉRIO DO TURISMO
26.004085.10.0001-4

INFORMATIVO AOS PAIS
Nome do Colégio:

Dom Barreto – Campinas

Participantes:

Alunos do 7° ano.

Destino:

Cordeirópolis e Americana – SP

Data:

07.05.2018

Caro pai ou responsável,
Por indicação do Colégio, seu filho terá a oportunidade de participar da viagem pedagógica conforme informações mencionadas no roteiro abaixo.
Pedimos a gentileza de ler atentamente as informações contidas nesse informativo e providenciar os itens e documentos nele solicitados para
maior conforto e segurança dos alunos durante as atividades que serão propostas durante a viagem.
ROTEIRO (GRUPO 1 – 46 ALUNOS):
HORÁRIO

ATIVIDADE

06h30

Saída do Colégio Dom Barreto, com a equipe da Ivian.

08h00

Visita à Fazenda Ibicaba.

12h00

Parada para almoço no Tivoli Shopping (não incluso).

13h30

Visita à Tecelagem Oyapoc (2 GRUPOS)

15h00

Visita à Tinturaria Cruzeiro do Sul (2 GRUPOS)

16h30

Retorno.

17h30

Chegada ao Colégio Dom Barreto.
ROTEIRO (GRUPO 2 – 46 ALUNOS):











HORÁRIO

ATIVIDADE

06h30

Saída do Colégio Dom Barreto, com a equipe da Ivian.

07h30

Visita à Tecelagem Oyapoc. (2 GRUPOS)

09h00

Visita à Tinturaria Cruzeiro do Sul. (2 GRUPOS)

11h00

Parada para almoço no Tivoli Shopping (não incluso).

13h00

Visita à Fazenda Ibicaba.

16h00

Retorno.

17h30

Chegada ao Colégio Dom Barreto.

IMPORTANTE
A Ivian não se responsabiliza por objetos deixados no ônibus ou nos locais visitados.
Durante todo o roteiro teremos acompanhamento de socorristas e carros de apoio.
Eventuais atrasos causados pelo trânsito ou imprevistos serão comunicados ao Colégio durante a viagem.
Refeições inclusas:
o Café da manhã: NÃO INCLUSO
o Almoço: NÃO INLCUSO
o Lanche da tarde: NÃO INCLUSO
Não havendo refeições inclusas o aluno deverá levar lanche para consumo durante toda a viagem.
Havendo parada para refeição não inclusa programada no roteiro, o aluno deverá levar dinheiro para consumo.
O aluno deverá levar uma mochila com troca de roupa, repelente de insetos, protetor solar e garrafa pequena ou squeeze
com água.
IMPORTANTE: A Ivian irá enviar aos responsáveis, através de e-mail e SMS, um link para pagamento da viagem. Por
gentileza atente ao recebimento desse link e aos prazos para pagamento. Qualquer dúvida entrar em contato diretamente
com a Ivian (19) 3232-2881.

www.ivian.com.br

