
COLÉGIO EQUIPE  2018 

ILHA GRANDE  3º COLEGIAL  
CIRCULAR 001  

Esta circular tem como objetivo esclarecer todas as dúvidas a respeito da organização da 
viagem. Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, ligue para a Quíron: 
11-3937-4700. 

1) Datas e horários: 

Saída: 17 de dezembro - Horário de encontro em frente ao colégio: 23:00 hs. 
 Horário de saída do ônibus: 23:30 hs. 

Retorno: 21 de dezembro - Chegada em frente ao colégio: 20:00 hs.  

IMPORTANTE: É preciso levar carteira de identidade original.  

TEM QUE SER ORIGINAL 

SEM ESTE DOCUMENTO NÃO SERÁ PERMITIDO O EMBARQUE. 

2) Quanto dinheiro levar 
2.1 - Refeições e afins – Na viagem estão incluídas 07 refeições (4 almoços e 3 jantares) 
com um refrigerante e sobremesa. Não estão incluídos lanches, doces, sorvetes, outros 
sucos/refrigerantes, despesas nas paradas do ônibus, etc.: 
 R$ 90,00 para estes itens  

2.2 - Passeios – Todos os passeios citados no programa estão incluídos no preço.  

2.3 - Compras – Na Vila do Abraão existem algumas opções de artesanato local e lojas 
caras para turistas estrangeiros e desavisados. Neste caso é uma decisão pessoal. 

Na Ilha Grande não existem bancos e nem caixas eletrônicos e apenas 
alguns estabelecimentos aceitam cartão de débito/crédito. 

2.4 - Conclusão - Com R$ 140,00 é possível passar uma boa semana de viagem incluindo 
as compras. Leve dinheiro trocado. 

ATENÇÃO: Cada aluno é responsável pelo dinheiro que está levando. Guarde-o em lugar 

seguro e protegido. Se possível leve uma mala com cadeado ou segredo, para guardar o 
dinheiro e os objetos de maior valor. Evite levar jóias e artigos caros desnecessários.  

A Quíron não se responsabiliza por objetos perdidos. 

3) Não esqueça de levar 
Repelente, protetor solar, sacos plásticos para roupa suja, roupas de banho, 
moletons, toalha para levar para a praia, boné, mochila e remédios pessoais.  

4) O que também é interessante levar (se você tiver) 

Máscara de mergulho, nadadeiras, “snorkel”.   

5) Telefone do hotel:  
POUSADA MARIA BONITA  www.pmbonita.com.br 

Tel.: 24. 3365-3803  / 24.3365-2198 
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