
                                           

                                                                     

 

                 
 

 

 

 

 
 

 

Transporte em ônibus categoria turismo – Ar condicionado, som ambiente, bancos reclináveis e toalete, embarque 10h00 

na Escola ou local único a combinar. 

Hospedagem no Hotel Berro D´Água Eco Resort (3 ou 4 noites de hospedagem) localizado na estância turística de Avaré/SP, 

em quartos que acomodam de 4 a 5 pessoas (conforme configuração dos quartos) serviço de camareira, roupas de cama e 

banho, wi fi gratuito.  

Refeições diárias - Café da manhã, almoço, jantar e lanche noturno com bebidas inclusas, água, suco de máquina e 

refrigerante. Buffet de Sobremesas (bolos, frutas e doces diversos). 

All Inclusive –Bebidas, frutas, sorvetes, lanches, salgados, snacks consumidos sem limite durante todo o dia; 

Programação JOY – Atividades lúdicas, recreativas e de integração. 

Lazer Esportivo – Quadra poliesportiva coberta com iluminação, campo de futebol gramado, quadras de tênis, quadra de 

vôlei gramado, cavalo, salão de jogos e academia fitness.  

Complexo Aquático – Piscinas climatizadas, aquecidas e cobertas, toboágua com piscina exclusiva, biribol e 02 jacuzzis e 

saunas seca e a vapor. 

Lazer Náutico não motorizado – pedalinhos, caiaques, canoagem e stand up paddle. 

Lazer Adventure – Arvorismo, parede de escalada e tirolesa. 

Festas Temáticas – Som e Iluminação, 1 festa por noite: Festa do Neon, Festa do Branco, Fantasia e Tropical. 

Festas ao entardecer - Joy Holi (Festa das Cores), Pool Party (Festa na piscina) e Splash Party (Festa da Espuma)  

Entretenimento – Shows, teatros, games, campeonatos esportivos e muito mais. 

Campo de Paintball (*opcional pago a parte). 

Luau Joy – Fogueira exclusiva para os formandos Joy. 
 

 

 

 
 

Monitoria – Profissionais treinados e qualificados, para dar total apoio aos formandos.  

Serviço de Enfermaria no Local – Assistência ao grupo durante o período da viagem. 

Carro de Apoio – Disponível para quaisquer atendimentos necessários. 

Seguro Viagem – Assistência Médica, Hospitalar, Odontológica e Farmacêutica. 

Cortesia – 1 (um) acompanhante a cada 15 participantes. 
 

 
 

Camiseta JOY – Formandos 2021. 

Mochila +Tag bagagem – Personalizada Formandos 2021 

 

 
 

 

 
*Consulte as condições de parcelamento disponíveis no momento da compra. 

 

 

  

*Entende-se por pacote de Viagem de Formatura, o evento comemorativo para o encerramento do ensino  fundamental, 

em locais previamente escolhidos de acordo com a faixa etária, exclusivo e fechado para grupos de jovens de várias 

localidades, atrelado a hospedagem com no mínimo de 3 noites + translado, refeições, e uma programação diária  para  

todo o grupo com brincadeiras monitoradas, atividades dirigidas, festas temáticas e baladas noturna, tudo planejado para  

fazer desta uma experiência inesquecível.* 

 

 
 

 

 

4 dias 3 noites 5 dias 4 noites 

Preço do Pacote: R$ 2.220,00 Preço do Pacote: R$ 2.644,00 

PROGRAMA DE VIAGEM  

 

 

ESTRUTURA EXCLUSIVA JOY FORMATURA 

 

MAIS VANTAGENS 

 

INVESTIMENTO POR ALUNO – LOTE 2 PREÇO DE 2021 

 


