
A L.A. Viagens tem 25 anos de tradição em turismo, viagens pedagógicas e intercâmbio, um dos
nossos principais parceiros é o Sítio do Carroção, único resort pedagógico do Brasil, utilizado por
escolas para a realização de estudos do meio durante o ano letivo. Seus inúmeros projetos
pedagógicos abrangem as mais diversas áreas do conhecimento humano. Esses projetos,
vivenciados pelos alunos num clima de aventura e descoberta, proporcionam a assimilação de
informações, que não serão apenas memorizadas, mas que se tornarão simplesmente
inesquecíveis. O conceito resort é utilizado com referência a hotéis que oferecem tudo dentro de
seu complexo: hospedagem, restaurantes, opções de lazer, área para reuniões, ou seja, hotéis
dentro dos quais o visitante pode passar dias sem ter a necessidade de sair. Diferentemente de
outros acampamentos, onde é usual que os alunos necessitem sair para realizar estudos do meio,
no Sítio do Carroção tudo se encontra no próprio complexo.

COLÉGIO SÃO JOSÉ - 6º ANO 
SÍTIO DO CARROÇÃO

  21 a 23 de setembro 2022

SAÍDA – Dia 21 de setembro (quarta-feira), às 13h, no Estacionamento Econômico (em frente ao
aeroporto de Rio Preto). Para embarque é obrigatório o uso do uniforme do colégio e RG original.
RETORNO - Dia 23 de setembro (sexta-feira), chegada no mesmo local do embarque por volta das
22h.
A viagem Inclui: transporte em ônibus leito turismo com guia L.A. VIAGENS e professores
acompanhantes, duas diárias com 02 cafés da manhã, 02 almoços, 02 lanches da tarde, 02
jantares e 02 lanches da noite (todas as refeições incluem bebidas e sobremesas), 06 projetos
pedagógicos, jogos noturnos, discoteca, seguro viagem.

Valor do investimento R$ 1.996,00
 
 

CHEQUE = 08 X IGUAIS (COM INÍCIO EM MARÇO/22)
CARTÃO = ENTRADA DE 20% E SALDO EM 06 X 

À VISTA = DESCONTO DE 5% (DINHEIRO, CHEQUE, PIX, DOC)

Não há reservas de vaga, só mediante adesão na agência (com dados do RG e CPF do aluno).  A agência e
a escola garantirão vagas para todos os alunos no prazo de 14/03 a 29/04/22  Após esse prazo só serão
aceitas novas adesões caso ainda hajam vagas no(s) ônibus e no Acampamento.

Horário de Funcionamento da L.A. VIAGENS:
Segunda a Sexta das 09h às 18h.

Sábado – 09h às 12h.
Rua Ondina, 278 – Redentora – São José do Rio Preto – (17) 3235-3569 / 99774-6023

Formas de pagamento:

laviagens_riopreto


