
             
                                         
                             GRUPO AMIGOS DA JOVEM GUARDA 
 
       O Grupo visa o congraçamento, a confraternização e o entretenimento,  entre seus 
componentes.   
       Sem fins lucrativos, mensalidades, taxas OU  representatividade  de  classe,    política   ou   
religiosa. 
     Cada evento é financiado pela cotização DO valor entre os inscritos PARA A ATIVIDADE 
CORRESPONDENTE. 
                                 

                            CALENDÁRIO ANUAL DE VIAGENS, PARA 2.019 
 
      -x-x-x-x-x- 
 

                FLORIANÓPOLIS, LIMEIRA, OLÍMPIA-SP,  IBITINGA-SP,  BARRA BONITA E SÃO PAULO 
 
 
 DIA 23/11/2.019 - SABADO - FLORIANÓPOLIAS-SC/LIMEIRA-SP (815km) 
  06:30h - Saída do Terminal Cidade de  Florianópolis, com destino a Olimpia-SP,   
             07:00h - Embarque na Paróquia Sagrados Corações em Barreiros.  
  19:00h - Chegada à Limeira-SP, para pernoite e instalação no Hotel Ventura Inn, 
para pernoite  – diária inclusa e Jantar ou Lanche (não inclusos)  
 
 DIA 24/11/2.019 – DOMINGO  - LIMEIRA / OLIMPIA-SP (304km) 
  08:30h – Saída de Limeira com destino à Olimpia 
  12:00h – Chegada à Olímpia-SP,  e instalação no HOTEL THERMAS RESORT 
E SPÁ (verifiquem via internet), para 04 diárias completas, café, almoço e jantar, inclusos água 
refrigerante e sucos industrializados, durante as refeições.   
Ao lado do Hotel fica o PARQUE DOS LARANJAIS (verifiquem na internet) – ingressos 
inclusos. 
 DIAS 24, 25, 26, 27 e 28 - período livre para curtirmos as instalações do Hotel e do 
Parque. 
 Área de lazer completa: 
Entrada privativa para hóspedes ao Thermas dos Laranjais (acesso livre durante todo o dia entre 
parque e Resort com o mesmo ingresso), 4 piscinas aquecidas, Ofuros, Bar molhado, Academia, 
Quadras de areia, tênis e poliesportiva, 2 salas de jogos, Brinquedoteca, Home Cinema, Sala de 
massagens e SPA (custo adicional), Restaurante, Copa Baby (com micro- ondas), Bistrô, 
Farmácia, Lojas de conveniência e Estacionamento gratuito. 

1. Acomodação: 1 quarto com 1 cama de casal (ou 2 de solteiro), 1 sala com 1 sofá-cama de 

casal e 1 banheiro. Frigobar, ar-condicionado, Tv’s, cofre e secador de cabelos. 

2. Capacidade máxima dos apartamentos: 4 pessoas (entre adultos e crianças). 

3. Bebidas inclusas durante as refeições (almoço e jantar): água, suco industrializado e 

refrigerante. 

4. Gratuidade para 2 crianças até 12 anos por apartamento. Com 13 anos cobramos como 

adulto. 
Equipe de recreação especializada em crianças, adultos e idosos. Programação diária de 
atividades diurna e noturna.  
 
 DIA 28/11/2.019 - 5ª FEIRA -  OLIMPIA / IBITINGA (Cidade das Rendas) (140km) 



  08:30h – Após o café-da-manhã, faremos o check-in e seguiremos para a Cidade 
de Ibitinha. 
  10:30h – Chegada à Ibitinga e instalação para 01 diária com pensão completa, no 
Hotel Vitória Parque. 
  Dia livre para compras passeios na cidade das rendas, enxovais, bordados, etc. 
Acesse o site e pesquise. 
 
 DIA 29 – 6ª SEXTA IBITINGA, BARRA BONITA (92km), SÃO PAULO 
  08:30h - Após o café-da-manhã, seguiremos para Barra Bonita, para passeio de   
Barco. 
  10:00h – Chegada em Barra Bonita  
  11:00h – Embarque no Barco Médio Tietê, para passeio pelo Rio Tietê. Com 
almoço a bordo.                           
      -  A eclusagem será realizada somente em condições hidrológicas 
favoráveis e com autorização da administradora e operadora da hidrovia. 
 
  14:00h - Retorno do passeio e preparo para embarque. 
  15:00h - Embarque com destino a São Paulo,  
                        18:00h – Chegada e instalação no Hotel San Michel, no Largo do Arouche, 
somente para pernoite. Diária inclusa. Jantar ou lanche no hotel ou num restaurante junto ao 
Hotel.   
 
 DIA 30/11/2.019 – SÁBADO  - SÃO PAULO / FLORIANÓPOLIS (700km) 
  08:00h – Após café da manhã, embarcaremos para retorno à Florianópolis. 
  21:00h – Previsão de chegada a Florianópolis e desembarque na Paróquia 
Sagrados Corações, em Barreiros e no Terminal Cidade de Florianópolis (Centro). 
 
 TARIFÁRIO -  SINGLE ...................................... 
             -  DUPLO.......  R$  4.800,00  -  05 Jan 440,00 – 05 Fev a 05 Nov 436,00 
             - CASAL.......   R$  4.820,00  -  05 Jan 440,00 – 05 Fev a 05 Nov 438,00  
                        - TRIPLO......  R$  6.950,00  -  05 Jan 640,00  - 05 Fev a 05 Nov 631,00 
                                
                                                      -X-X-X-X-X                                                                    
                   FIM DAS NOSSAS VIAGENS PREVISTAS PARA 2.019 
             
 Grato, e saibam que é com  satisfação incalculável que recebemos esta Divinal  Missão de 
Coordenar este Grupos,  formado por pessoas tão especiais e com elas seguir por todos estes 24 
saldáveis e proveitosos anos.   
Por este motivo,  creiam, todas as manhãs e todas as noites agradecemos ao Nosso Pai Todo 
Poderoso e pedimos  por todos do Grupo Amigos da Jovem Guarda e suas respectivas Famílias. 
 
              Nossas viagens foram planejadas para um mínimo de 30 pessoas. Caso não se consiga 
esse número, reuniremos os inscritos e tentaremos uma nova cotização somente quanto ao valor 
do ônibus. 
              Um Forte Abraços  a todos e vamos prestigiar o nosso Almoço do dia 17, quanto 
podemos trazer nossos filhos,  netos e demais pessoas afins, informando com antecedência o 
numero de pessoas. 

                                           

  João Vitor MINA – Coord  -  48 – 3248-3273   -  99942-6394 



Contas para depósito - Banco do Brasil- Ag 3077-5 -    
                                     - C/ Poup. Ouro  Nº  201.219-7  -  Variação 51 
                                     - Cx Ec Federal - Ag 1638 - Conta 20.245-6  Op 013 
                                              
Lembramos que em todos os depósitos, transferências etc... deve constar, 

como centavos, o código de depositante.  
Os amigos que não lembrarem ou tiverem dúvidas quanto ao seu código de 

depósito, entrem em ligação conosco para determinar o número correto, posto que, 
do contrário, seu depósito poderá será registrado em nome de outra pessoa.                                                                
                                                                                                                                                        


