Comunicado n° 015/17 – SP. 22/02/2017.

Viagem de Formatura
9º ano A, B e C - 2017
Senhores Pais/Responsáveis
Estamos organizando a viagem de confraternização de formatura dos alunos do 9º ano para o NR
Acampamentos, unidade NR2.
O NR é o pioneiro em pacotes especiais para formandos de 9º ano. São mais de 60 anos reunindo grupos
de diversas cidades do Brasil, integrando e divertindo mais de 20 mil alunos a cada ano. Serão momentos
especiais para os alunos, fruto da união da melhor e mais completa infra-estrutura de acampamentos do
Brasil, com a qualidade e tradição que só o NR tem. Uma programação dinâmica e descontraída repleta de
festas e atividades com o atendimento e atenção de uma equipe profissional de monitores completa a
magia do NR Formaturas.
O NR2 está localizado em Sapucaí Mirim, a 30 km de Campos do Jordão (SP), em plena Serra da
Mantiqueira.
VEJA O QUE ESTÁ PREPARADO PARA OS ALUNOS...

Hospedagem em confortáveis chalés
5 refeições diárias/suco e água mineral em todas as refeições

Festa à Fantasia, Micareta NR, Brazilian Beats Glow,
Zim Color Festival, Noite de Gala do Preto & Branco
Feijoada das torcidas e Pizzaria NR
Seguro viagem para alunos e acompanhantes
Enfermaria, enfermeira e veículo de apoio 24 horas
Programação exclusiva de atividades, discoteca
Tirolesas, cavalos, caiaques, slackline, salão de jogos, rodas de
violão
Ginásios poliesportivos, quadras de tênis e vôlei de praia
Ginásio de atividades radicais (parede de escalada, hover board e
cama elástica)

Equipe de monitores especialmente preparados
Conjunto aquático com super toboágua de 70m em piscina
aquecida
Foto do grupo para todos

Micareta com “abadá” para todos
Transporte de ida e volta em ônibus fretado
Trilhas radicais na Mata
Atlântica, cachoeira.
Álbum de fotos na internet
para os pais acompanharem
durante o evento.
Brinde “Mochila NR –
Formandos 2017”

... SEM CUSTOS ADICIONAIS!
Os alunos irão ao NR acompanhados por professores e monitores indicados pela escola e
que serão responsáveis pela conduta destes durante o acampamento.
Em data mais próxima à viagem, enviaremos maiores detalhes sobre a bagagem necessária e demais orientações relativas ao
bom andamento e organização do evento. O transporte está incluso no pacote.

PERÍODO DA VIAGEM: de 17 a 20 de setembro de 2017 (4 dias e 3 noites)
SAÍDA: domingo (17/set) às 13h do Colégio São Paulo.
RETORNO: quarta-feira (20/set) com saída do NR às 14h, e chegada prevista para às 17h aproximadamente no
Colégio.
INVESTIMENTO:

- PREÇO PROMOCIONAL ATÉ O DIA 09 de março (quinta): R$ 1230,00 (hum
mil, duzentos e trinta reais) à vista no cheque ou R$ 1300,00 (hum mil e trezentos reais) em até 10 vezes de R$

130,00 (cento e trinta reais), sem juros, com cheques pré-datados a partir de março;
OBS: A PARTIR DE 10 de março (sexta): R$ 1290,00 (hum mil, duzentos e noventa reais) à vista com cheque ou R$
1360,00 (hum mil, trezentos e sessenta reais) em até 10 vezes de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais), sem juros, com
cheques pré-datados a partir de março.
As inscrições serão feitas na Recepção do Colégio, mediante cheques pré-datados anexados à ficha de inscrição
devidamente preenchida, de acordo com a forma de pagamento escolhida (de 1 a 10 vezes).
Saiba mais sobre a viagem ao NR: www.nr.com.br
Atenciosamente,
A Coordenação.

