
  

Brazolin Viagem e Turismo 

Rua General Glicério, 1413 – Vila Maceno – S. J. Rio Preto 

(17) 99121-2920- E-mail: contato@brazolinturismo.com.br 

 
TURISMO PEDAGÓGICO COLÉGIO SÃO JOSÉ – 5º ANO 

ACAMPAMENTO PERALTAS BROTAS – 22 E 23/09 DE 2022 

O Acampamento Peraltas em Brotas propõe inúmeras opções de turismo pedagógico, como acampamento de férias, 
viagens recreativas e culturais, de estudo de meio, com atividades vivenciais para todas as faixas etárias, 
proporcionando momentos inesquecíveis de aprendizagem e diversão, contribuindo para a formação da criança e do 
jovem através de atividades lúdicas e culturais junto à natureza. 

 

ROTEIRO INCLUSO NO VALOR: 
 DIA 22/09/2022 

 4:30 - Apresentação e Conferência de Documentos em frente ao Colégio São José 
 5:00 – Saída para o Acampamento Peraltas 
 9:00 - Entrada no Acampamento Peraltas  
 03 atividades no C.E.U. 
 Café da manhã, Almoço, Lanche da tarde, Jantar, Chá da noite e Pernoite 
 01 monitor por quarto 
DIA 23/09/2022 
 Café da manhã, almoço e lanche 
 16:00 – Despedida e Saída para São José do Rio Preto 
 19:30 – Previsão de chegada em frente ao Colégio São José 

 
VALORES POR ALUNO E FORMAS DE PAGAMENTO 

R$ 1.488,00 parcelado em até 07 vezes no cartão de crédito iniciando em março (enviaremos o link ou 
presencial na agência) ou R$1.413,60 à vista via PIX – E-mail: financeiro@brazolinturismo.com.br em nome 
de Daniela Cristina Brazolin Orlandeli - ENVIAR COMPROVANTE PARA (17) 99121-2920 

 
2. SERVIÇOS INCLUSOS NO VALOR: 

 Transporte em ônibus executivo, com ar, TV, DVD 
 Lanche na ida no ônibus 
 02 professores da Escola por ônibus 
 01 Guia de Turismo credenciado no Ministério do Turismo por ônibus 
 Seguro Viagem 
 

** ADESÕES E PRÓXIMOS PASSOS ** 

1. Será enviado pelo Colégio “o link do Formulário de Adesão” para ser preenchido e escolhida a forma de 
pagamento; 

2. Após o preenchimento e envio automático do “Formulário de Adesão” será enviado por E-mail pela Brazolin 
Viagens Pedagógicas o “Contrato de Adesão”, para ser preenchido e assinado digitalmente e enviado 
automaticamente pelo Sistema D4Sign com validade jurídica; 

3. Após o envio do “Contrato de Adesão” enviaremos o link para pagamento no cartão ou o comprovante do PIX 
conforme a escolha de cada família; 

4. Estaremos também à disposição nos canais digitais e na Brazolin Agência de Viagens em horário comercial no 
endereço e telefone abaixo para dúvidas ajudas e pagamentos. 

 

Daniela Brazolin – (17) 98119-9941 

Fernanda Fontana – (17) 98114-6455 


