COLÉGIO EQUIPE  2018
VIAGEM DE FORMATURA

Ilha Grande  Pousada Maria Bonita 
A região de Angra dos Reis é, sem dúvida, uma das mais
bonitas do país. São mais de 300 ilhas espalhadas numa baía,
onde
se
destaca
a
transparência das águas e
belíssimas praias.
Neste roteiro visitamos a
maior e também a mais
bela de todas as ilhas da baía: Ilha Grande, com praias
paradisíacas e excelentes locais para mergulho livre. Com
escunas grandes e bem equipadas iremos à Lagoa Azul, um
atrativo sensacional, à Ilha dos Macacos que apresenta
recantos paradisíacos, águas tranqüilas e rasas, com
tonalidade azul-piscina, propiciando excelente mergulho e à
Lagoa Verde e Ilha das Botinas, vizinha da Ilha Grande, que
também se destacam como ótimas alternativas para
desfrutar um mar de águas transparentes repleto de peixes e
corais. Mas a grande atração é a praia de Lopes Mendes,
eleita pela revista Próxima Viagem, a mais bonita do Brasil.
São os 3 quilômetros mais
charmosos de praia semideserta encaixada entre a Mata Atlântica e o mar azul.
A hospedagem na Pousada Maria Bonita é outra atração da
viagem: com praia particular e escuna à disposição, a diversão
é garantida. O toque final fica para a programação noturna
com som ao vivo e luaus na praia exclusiva do hotel.

ROTEIRO  04 dias



0º dia
23:30 - Embarque em ônibus LEITO fretado com destino a Angra dos Reis.
1º dia
06:30 – Chegada e embarque na escuna para a Ilha Grande. Após a acomodação no hotel e café da
manhã, faremos um passeio de escuna para a Lagoa Verde, praia de Araçatiba e praia Vermelha. Lanche
(almoço) na escuna durante o passeio
Jantar e agitos noturnos com D.J. na praia privativa do hotel.
2º dia
Após o café da manhã iremos de escuna até a Enseada das Palmas, de onde iniciaremos uma caminhada
até a praia de Lopes Mendes. Após o almoço na escuna, faremos uma parada na Vila do Abraão.
Retornaremos ao hotel no fim da tarde.
Jantar e violão na praia - fogueira.

3º dia
Após o café da manhã faremos um passeio de escuna para a Ilha das Botinas, e, após o almoço,
prosseguiremos para a Lagoa Azul. São os melhores locais para mergulho da região.
Jantar e FESTA DO PIRATA – a bordo da escuna exclusiva com d.j.
4º dia
Café da manhã e lazer no hotel ou passeio de escuna para praias próximas do hotel. Após o almoço no
hotel iniciaremos a viagem de retorno a São Paulo.
22:00 - Chegada em frente ao colégio.

HOSPEDAGEM
POUSADA MARIA BONITA  www.pmbonita.com.br
Localizada na praia do Sítio Forte, é a pousada mais adequada
da Ilha Grande para acomodar grupos. Possui apartamentos
triplos e quádruplos. Está bem em frente ao mar, com praia
privativa e possui uma escuna sempre à disposição do grupo.

PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO
Opção 01

Opção 02

Pagamento total antecipado

04 parcelas iguais

Até 04/set

R$ 2.141,00

De 04/set a 04/dez

Opção 03

06 parcelas iguais

De 04/set a 04/fev/2019

R$ 548,00

Total: R$ 2.192,00

R$ 371,00
Total: R$ 2.226,00

Pagamento em cheques pré-datados ou cartão (débito ou crédito) no colégio.

PLANTÃO PARA PAGAMENTO NO COLÉGIO:
Dia 11 de setembro - Das 12h00 às 13h30
INCLUÍDO










Hospedagem.
Todas as refeições com um refrigerante e sobremesa.
Transporte em ônibus leito de luxo com geladeira, ar condicionado, toalete, som, tv e dvd.
Todas as atividades mencionadas.
Escuna equipada à disposição durante todo o percurso.
Acompanhamento de 04 monitores da Quíron para 37 alunos.
Acompanhamento de um bombeiro local nos passeios de escuna.
Material para mergulho livre (máscaras, “snorkel” e nadadeiras).
Seguro-viagem.
Quíron Turismo Educacional - EMBRATUR 21561.00.41.9
quironturismo@quironturismo.com.br  www.quironturismo.com.br
Rua Fernão Dias, 125 – fone: 11-3937-4700 – 05427-010 - Pinheiros – São Paulo

