História, Diversão e Ecologia – DAY USE - GRUPO DE
CRIANÇAS -- Com lazer, Café, Almoço e Lanche
Muita diversão e conhecimento esperam por você! - ( De segunda á quinta-feira )

Estamos localizados em uma linda fazenda com mais de 120 alqueires de Mata
Atlântica preservada, próxima ao Centro Histórico de Vassouras e estruturada para a
realização de diversas atividades de esporte e lazer como: paredão de escaladas,
canoagem, arco e flecha, esqui-espuma, passeio de charretes, jardineira, gincanas,
piscina, vôlei e futebol.
O Programa História, Diversão e Ecologia e possibilita a integração dessas
atividades de lazer com atividades relacionadas ao meio ambiente e a história local,
como caminhadas pela fazenda, que guardam as marcas do ciclo do café na região, a
observação de espécies da fauna e flora local. Se for o caso, visitas ao Museu Casa da
Hera e ao rico patrimônio arquitetônico de Vassouras com guia local. Tudo
acompanhado pela equipe de recreação do Hotel, por monitores e guarda-vidas, para
sua maior segurança e comodidade no local. O conteúdo do Programas é elaborado
conforme as orientações da coordenação do grupo.
Chegada: 9 horas – Saída 17 horas
Café da Manhã completo: pães variados, bolos variados, 3 tipos de frios, 3 tipos de frutas, 3 tipos
de suco, leite, café, chá, achocolatado e geléias.
Almoço: cardápio composto de 2 saladas sendo um salpicão, uma salada de folhas com tomates,
uma opção de carne, arroz, feijão, farofa, macarronada bolonhesa, snack de frango, batata frita,
doce de leite com queijo da fazenda, brigadeirão e 2 tipos de refrescos.
Lanche: cachorro-quente, 2 tipos de bolos variados, pipoca e refresco. Com a novidade algodão
doce
Descrição dos
Até 40 alunos
Parcelado em 2
Mais de 40
Parcelado em 2 vezes
valores por aluno
vezes
alunos
Café da manhã ,
almoço e lanche
R$ 110,00

R$ 55,00

R$102,00

R$51,00

Informações importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

É necessário assinatura de contrato entre o grupo e o hotel. Planejamento prévio
O Museu Casa da Hera deve ser agendado diretamente com os mesmos;
O ingresso para o Museu Casa da Hera é gratuito mediante ao agendamento previo;
Não recebemos grupos menores de 25 pessoas.
O grupo que optar pelo conteúdo cultural como o passeio pelo centro histórico/museu, deverá pagar uma taxa
extra, única de R$ 180,00 referente ao guia
Recreadores para todas as atividades na proporção de um recreador para 20 pessoas;
Cortesia para um responsável (pais ou professores) a cada 10 pagantes;
preço neto/neto (não comissionado);
Não incluído:toalhas, transporte, bebidas não mencionadas acima, passeio a cavalo, telefonia, hospedagem e
consumo extra.
Hotel Fazenda Galo Vermelho
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