
 

 

 

  

 

 

 
PROJETO: VIAJAR É APRENDER MUITO MAIS! 

  
 
SÉRIE: 4º ano do Ensino Fundamental I 

COLÉGIO LA SALLE – ESTEIO 

ROTEIRO DE VIAGEM: SÃO MIGUEL DAS MISSÕES / SANTO ÂNGELO 

DATA: 30 e 31 de outubro de 2017  

 
1º DIA: Saída – Saída em frente ao Colégio La Salle Esteio, às 06h, para embarque em 

ônibus turismo com destino a São Miguel das Missões, pequena parada para lanche (não 

incluído no pacote). Às 13h parada para almoço em Ijuís (incluído no pacote). Após almoço 

visitaremos Santo Ângelo – Catedral Angelopolitana e Museu José Olavo Machado. Às 17h 

chegada em São Miguel das Missões - Hospedagem no Tenondé Park Hotel 

(www.tenonde.com.br). Acomodação nos apartamentos e após, às 19h jantar missioneiro 

(incluído no pacote). Às 21h assistiremos ao espetáculo “SOM e LUZ” de aproximadamente 

50 min, que conta a história dos índios Guaranis e a Saga dos Padres Jesuítas, habitantes da 

região missioneira nos Século XVIII (ingresso incluso). 

 
2º DIA: Após café da manhã visitaremos às Ruínas de São Miguel - (ingresso incluso) -  Sítio 

Arqueológico Arcanjo, Museu das Missões, Igreja e tempo para compras em artesanato local. 

10h30min Visita ao santuário de Caaró local dos mártires missioneiros jesuítas, pioneiros da 

catequização dos índios da região  

Às 12h Almoço restaurante local (Guarani)  

Às 13h início da viagem de retorno a Esteio. Chegada prevista no colégio - 20h. 

 
 

PACOTE INCLUI:  

 Transporte em ônibus turismo (munido de TV, som, DVD, WC, microfone e frigobar); 

serviço de bordo: água mineral e refrigerante no ônibus; 

 Acompanhamento de Guias com cadastro na EMBRATUR;  

 Hotel 01 diária com café da manhã;  

 02 almoços em restaurante local;  

 01 jantar (São Miguel);  

 Refrigerante nas refeições (01 por aluno em cada refeição);  

 Ingresso nas Ruínas para o Show Som e Luz;  

 Ingresso ao Sítio Arqueológico Arcanjo (Visita Guiada). 

 
VALOR POR ALUNO: R$ 480,00 á vista até 15/03/17 (desconto especial para pagamento à 

vista em dinheiro) ou 496,00 parcelado em 08 parcelas de R$ 62,00 (cheque-dinheiro) ou 

Nos cartões VISA/MASTER em até 10 x 58,00= 580,00 (valor original sem desconto) 

 

http://www.tenonde.com.br/


 

 

 

  

 

 

A Agência estará a disposição na escola nas seguintes datas para recebimento de 

valores: 

15/03 – 13/04 - 15/05 – 14/06 – 14/07 – 15/08 - 15/09 – 16 /10 

 

 

NÃO INCLUI NO PACOTE: Despesas de caráter pessoal, refeições extras, telefonemas, 
ingressos em pontos turísticos não citados e quaisquer outras despesas que não estejam 
expressamente mencionadas no programa. 

 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 

1) Parcelamento deverá encerrar 10 dias antes da viagem e respeitar as datas de 

pagamento citadas acima. 

2) Em caso de desistência com menos de 5 dias (tempo hábil para devidos cancelamentos) 

não haverá devoluções; 

3) Inscrições deverão ser até 13/04 para efetuarmos reservas de hotel e transporte. Após 

esta data somente estaremos aceitando inscrições se houver disponibilidade de vaga no 

hotel. Não aceitaremos inscrições de última hora. 

4) Somente terá garantia de vaga aquele aluno que entregar os documentos 

solicitados e o pagamento conforme combinado. VAGAS LIMITADAS! 

5) Os alunos estarão acompanhados de guias, professores e SCT – Serviço de 

Coordenação de Turno. 

6) Orçamento para grupo mínimo de 45 alunos por ônibus 

7) O valor acima citado é para passeio de 02 dias. 

 
OBSERVAÇÕES:  
 
IMPORTANTE: TODOS OS ALUNOS DEVERÃO PORTAR DOCUMENTO ORIGINAL 
(certidão de nascimento ou carteira de identidade). ALUNO QUE ESTIVER SEM 
DOCUMENTO NÃO PODERÁ EMBARCAR E NÃO TERÁ DIREITO A DEVOLUÇÃO DO 
VALOR PAGO. 

 

INFORMAÇÕES CCMM TURISMO:  
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
Fone: (51) 30778868  
Fone Plantão: (51)981417951 
email: ccmm_turismo@hotmail.com 

 
Colégio La Salle Esteio: Cel (51) 93110028 / (51) 34736244 
SCT – Leonel Zemiacki (51) 9695 0511 

 
 
 
 
 
 

mailto:ccmm_turismo@hotmail.com


 

 

 

  

 

 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 

 

PREENCHER, E DEVOLVER ATÉ O DIA 15/03/17 JUNTO COM O RESPECTIVO 

PAGAMENTO. 

OPÇÃO ESCOLHIDA:  

À VISTA (R$ 480,00)_____ desconto especial para pagamento à vista em dinheiro ATÉ 15/03/17 

À PRAZO (496,00  em  até 08 X R$ 62,00)_______ com desconto em cheque- dinheiro ou 

 cartões VISA/MASTER em até 10x 58,00_________ ( valor original sem desconto) 

Nome do aluno:____________________________________________________________ 

Endereço_________________________________________________________________ 

Cidade______________________________________CEP_________________________ 

Fone _______________________Celular________________________________________ 

Data de Nascimento_________________RG_____________________________________ 

Tipo Sangüíneo: _____ É alérgico à:____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fone para contatos Emergência:_______________________________________________ 

E com quem falar___________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________ 

Nome do pai_______________________________________________________________ 

Nome da mãe______________________________________________________________ 

Endereço Profissional_______________________________________________________ 

Cidade _______________________________ Fone Comercial______________________ 

 

Autorizo o meu filho (a)______________________________________________________ 

a realizar viagem a SÃO MIGUEL DAS MISSÕES / SANTO ÂNGELO nos dias 30 e 31 de 

outubro de 2017. 

 

 

_______________________________________________________________ 

                                     Assinatura do pai ou responsável 

 

IMPORTANTE:Somente terá garantia de vaga aquele aluno que entregar os documentos 

solicitados e o pagamento conforme combinado( até 13/04). VAGAS LIMITADAS! 



 

 

 

  

 

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE 

CONTRATADA: CCMM TURISMO 

CONTRATANTE: Pais e alunos Colégio La Salle Esteio  

1. A presente locação refere-se à viagem com saída marcada para o dia 30 à 31 de outubro de 
2017 de Esteio a SÃO MIGUEL DAS MISSÕES / SANTO ÂNGELO / Esteio.   

 

2. Especificação do ônibus locado: Trata-se Ônibus Turismo possuindo acessórios  como TV, 
DVD, Rádio, Banheiro, Ar Condicionado, Frigobar, e serviço de Bordo com guia Mtur. 

3. O contratado CCMM TURISMO compromete-se com tudo o que está no programa em 
anexo. 

4. O preço da locação mais serviços: R$480,00 por passageiro à vista, ou conforme forma de 
pagamento escolhida.  

5. Desconto especial para pagamento à vista em dinheiro até dia 15/03/17. 

6. Desistência: em caso de desistência por parte do aluno sem motivos óbvios (doença) o 
mesmo perderá direito ao valor já pago e compromete-se a pagar as reservas já feitas em 
seu nome. Tal atitude serve para preservar os demais alunos que aguardam o fechamento 
do número mínimo de alunos para sair o passeio. 

7. Se o contratante estiver impossibilitado de viajar por motivo de doença receberá uma 
restituição de 70% do valor pago. Mediante apresentação de atestado médico desde que 
avisado com antecedência de no mínimo 5 dias para cancelamentos . Se for com menos 
de 5 dias não haverá devoluções. 

8. As devoluções poderão ocorrer das seguintes formas: em dinheiro, caso a agência 
consiga repassar o lugar a outro aluno ou como crédito para uma próxima viagem podendo 
ser utilizado no período de 12 meses.  

9. A contratante assume total responsabilidade por eventual indenização de danos causados 
ao veículo, hotel etc. por qualquer transtorno causado pelo passageiro. 

10. É dever da contratada a manutenção, conservação e reparos mecânicos no veículo durante 
a viagem. 

11. A contratada inclui o seguro até o limite obrigatório, para os passageiros durante o percurso 
rodoviário, isentando-se de quaisquer outras responsabilidades por ventura reclamada. 

12. Inscrições deverão ser até 13/04 para efetuarmos reservas de hotel e transporte. Após esta 

data somente estaremos aceitando inscrições se houver disponibilidade de vaga no hotel. 

Não aceitaremos inscrições de última hora. 

13. Somente terá garantia de vaga aquele aluno que entregar os documentos solicitados 

e o pagamento conforme combinado ( até 13/04). VAGAS LIMITADAS! 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato. 

Contratante_____________________________Contratada_________________________ 

 
CCMM TURISMO (51) 30778868 – 981417951 
Colégio La Salle Esteio: Cel (51) 93110028 / (51) 34736244 
SCT – Leonel Zemiacki (51) 9695 0511 


