COL ÉGI O D OS

Soc. Divina Providência
Colégio dos Santos Anjos
CNPJ: 83.883.306/0004-03

SANTOS
ANJOS
Av. Juscelino Kubitschek, 440 - Centro -

C .Postal 308 - 89201-100

Joinville/SC

Joinville, 25 de março de 2019.
Senhores Pais/Responsáveis
COMUNICAÇÃO DE PASSEIO
OBJETIVO: Oportunizar experiências concretas de vivência em grupo e lazer sadio, bem como
a complementação de atividades curriculares.
SAÍDA DE CAMPO – ECO DO AVENCAL - PORTO BELO
( ecodoavencal.com.br )
Data da viagem: 28/05/2019
Inclui:
 Transporte em ônibus ou micro-ônibus de turismo;
 Ingresso dos locais mencionados no roteiro;
 Lanche da manhã; Lanche da tarde;
 Almoço com refrigerante;
 Seguro viagem com apólice individual;
 Acompanhamento de Guia e Monitor durante a viagem.
DESCRIÇÃO DO ROTEIRO:
[06h30]
[08h20]
[08h30]
[12h00]
[13h30]
[17h00]
[19h00]

Saída na Rua Jaguaruna, nos fundos do Colégio, com destino a Porto Belo;
Chegada a Porto Belo;
Início das atividades no Eco do Avencal;
Almoço (incluso);
Continuação das atividades no Eco do Avencal;
Retorno a Joinville;
Previsão de chegada em Joinville.

Valor e forma de pagamento:
VALOR DO PACOTE, por aluno: R$ 240,00
Forma de pagamento: Boleto bancário em até 2x (duas vezes) de R$120,00.
As inscrições ocorrerão entre os dias 25 de março a 04 de abril de 2019, através
do site bertoldisc.tur.br, conforme orientações no informativo da agência anexo.

A coordenação.

INFORMATIVO DE CADASTRO PARA VIAGEM
COLÉGIO SANTOS ANJOS
DAY USE ECO DO AVENCAL – PORTO BELO/SC – 28 DE MAIO DE 2019

_____________________________________________________________________________
DESCRIÇÃO DO ROTEIRO:
[06h30]
[08h20]
[08h30]
[12h00]
[13h30]
[17h00]
[19h00]

Saída na Rua Jaguaruna, nos fundos do colégio, com destino a Porto Belo;
Chegada a Porto Belo;
Início das atividades no Eco do Avencal;
Almoço (incluso);
Continuação das atividades no Eco do Avencal;
Retorno a Joinville;
Previsão de chegada em Joinville.

_________________________________________________________________________________
PACOTE INCLUI:
 Transporte em ônibus ou micro-ônibus de turismo;
 Ingresso dos locais mencionados no roteiro;
 Lanche da manhã; Lanche da tarde;
 Almoço com refrigerante;
 Seguro viagem com apólice individual;
 Acompanhamento de Guia e Monitor durante a viagem.
PACOTE NÃO INCLUI:
Despesas de caráter pessoal, refeições, bebidas, telefonemas, passeios e serviços não especificados no
programa.

_____________________________________________________________________________
VALOR DO PACOTE, por aluno: R$ 240,00
Forma de pagamento: Boleto bancário em até 2x (duas vezes) de R$120,00.
* Opções de parcelamento disponíveis na inscrição online | Consulte no contrato condições para cartão de crédito.

_____________________________________________________________________________
As inscrições ocorrerão entre os dias 25 de março a 04 de abril de 2019.

____________________________________________________________________________
Seguem abaixo as instruções para o cadastramento:
1 Acesse o site https://www.bertoldisc.tur.br/
2 Ainda na página inicial clique no acesso à área restrita:

3
4
5
6

Você será redirecionado para o ambiente online, onde deverá selecionar a opção novo cadastro.
Insira o código da viagem CSAECO280519 para poder iniciar o cadastramento.
Faça o preenchimento de todos os campos conforme solicitado.
Depois de finalizado, você deverá acessar seu ambiente online com o e-mail e senha
informados no cadastramento, para poder finalizar o cadastro do aluno.
7 Optando pelo pagamento via boleto bancário, seus boletos estarão disponíveis no próximo dia útil,
caso opte por cheque ou cartão de crédito, deverá dirigir-se até a agência Bertoldi Viagens e Turismo,
na rua XV de Novembro, 2182 bairro Glória para efetivação do contrato.

Dúvidas, favor entrar em contato através do joinville@bertoldi.tur.br ou (47) 9.9964-3585 (whatsapp).

