
                          
 

VIAGEM DE FORMATURA 
  
 

SÉRIE: 9º Ano do Ensino Fundamental II  
COLÉGIO La Salle 

ROTEIRO DE VIAGEM: BETO CARRERO/ FLORIANÓPOLIS 

DATA: 05, 06, 07 de dezembro de 2018. 

1º Dia e 2º dia: 05 e 06/12 Saída em frente ao Colégio às 23h da noite do dia 05/12/18 – segunda - feira 

- em ônibus turismo com destino ao 5º maior centro de lazer e entretenimento do mundo. Beto Carrero 

World, um projeto inspirado na Disney World e em outros parques dos Estados Unidos. Aproveitaremos 

o dia com as mais variadas atrações, shows e muito mais. Ao final do dia rumamos para uma das mais 

belas capitais do Brasil, Florianópolis. Logo após acomodações no Hotel Lexus à Beira Mar 

(www.lexushoteis.com.br) onde teremos o restante da noite livre para recreação no hotel que conta com: 

Piscina externa, piscina interna aquecida e sala de jogos entre outras atrações. Jantar no hotel (incluso).  

3º Dia 07/12: Café da manhã no hotel (incluso). Após o café da manhã, novamente teremos tempo livre 

para recreação no hotel, banho de piscina e integração. Ainda pela manhã, faremos passeio e caminhada 

pela praia às dunas de Ingleses, determinado pelo Guia. Às 12h entrega dos aptos. Almoço (incluso) e 

início da viagem de regresso com parada no shopping de compras. Chegada prevista no Colégio às 23h. 

 
O PACOTE INCLUI: Ônibus ou micro turismo (equipado com wi – fi, Tv’s, DVD, Mp3, frigobar, água 

mineral, lanche), 01 diária com café da manhã no Hotel Lexus à Beira Mar 

(www.lexushoteis.com.br), 01 almoço (com bebida incluída), 01 jantares (com bebida incluída), 

ingresso no Beto Carrero, passeios mencionados no programa e acompanhamento de Guia 

Turismo. 

VALOR: R$750,00 à vista - pagamento dia 05/04/2018 ou 9 x R$90,00  cheques para 05/04; 05/05; 
05/06; 05/07; 05/08; 05/09; 05/10,  05/11 e 05/12/2018.  

INFORMAÇÕES:  
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
Lau Felipe (51) 998854458 (Vivo), 51 999151408 (Claro), 51 984065945 (Oi) 
E-mail: lau.felipe@hotmail.com 
https://www.facebook.com/redecrescerdesenvolvimentohumano/ 
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AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 

 

PREENCHER, E DEVOLVER ATÉ O DIA 05/04/2018 JUNTO COM O RESPECTIVO 

PAGAMENTO. 

OPÇÃO ESCOLHIDA: À VISTA (____) À PRAZO (___ ) 

Nome do aluno:_____________________________________________________________ 

Endereço__________________________________________________________________ 

Cidade______________________________________ CEP__________________________ 

Fone _______________________Celular________________________________________ 

Data de Nascimento________ RG____________________CPF______________________ 

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 a FLORIANÓPOLIS -  BETO CARRERO nos dias 05 à 07/12/2018. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 

 

 

 



                          
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE 

 

CONTRATADA: REDE CRESCER DH 

CONTRATANTE: Pais e alunos Colégio La Salle Esteio.  

1. A presente locação refere-se à viagem com saída marcada para o dia 05,06 e 

07/12/2018 Esteio, Florianópolis, Penha/Beto Carrero/Florianópolis/Esteio. 

2. Especificação do ônibus locado: Trata-se Ônibus Turismo ou Micro e possuindo 

acessórios como TV, DVD, Rádio, Banheiro, Ar Condicionado, Frigobar, e serviço de 

Bordo com guia Embratur. 

3. O contratado Rede Crescer DH compromete-se com tudo o que está no  programa 

em anexo. 

4. O preço da locação mais serviços: R$750,00 por passageiro à vista.  

5. Desistência: Será aceita com restituição de 70% do valor integral. 

6. Ocorrendo nos últimos cinco dias a restituição será de 50%. 

7. Se for por motivo de doença o contratante não viajar receberá uma restituição de 

80% do valor pago. Mediante apresentação de atestado médico. 

8. A contratada só executará a viagem mediante o pagamento total ajustado com dois 

dias de antecedência ao passeio. 

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 responsabilidade por ventura 

reclamada. 

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

Contratante_____________________________Contratada__________________________ 

 
 
IMPORTANTE: DE ACORDO COM AS LEIS QUE REGULAMENTAM AS VIAGENS 
TERRESTRES, 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. 

 
 


