ATENDIMENTO MÉDICO
E FARMÁCIA
O Seguro acidente para atendimento médico de caráter
emergencial, (exceto odontológico), está incluso nos pacotes
de 2 ou mais dias; 02. Remédios ou medicamentos diários
deverão ser levados pelos participantes em quantidade
suficiente, inclusive homeopáticos. Em caso de medicamento
especifico é obrigatório o envio da receita junto com o
remédio a ser ministrado. Caso a receita não acompanhe o
medicamento a enfermeira não poderá ministra-lo por
implicações legais do COREM, isentando o Grupo Peraltas de
qualquer implicação legal". 03. Caso exista necessidade de se
adquirir algum remédio específico, o mesmo será comprado em
farmácia local e pago pelo usuário. O seguro não inclui o
reembolso de medicamentos. 04. As despesas médicas serão
reembolsadas pela seguradora ou cobertas pelo convênio
conforme condições contratuais. 05. A Fazenda encontra-se
a apenas hum km do Hospital Municipal da cidade de Brotas e
dispõe de ambulatório (com inalador) e enfermeira padrão.

ECOTURISMO

Seja bem-vindo!
Período de ____/____ a ____/____

Todos que contratarem atividades deverão levar tênis extra
(que possa molhar), repelente e no caso do bóia-cross blusa de
manga longa; 02. Para qualquer atividade de ecoturismo é
obrigatória autorização prévia dos responsáveis por escrito;
03. ATENÇÃO: se seu pacote inclui ecoturismo no primeiro dia
não esqueça de levar uma mala de mão contendo roupa para a
atividade, tênis, repelente e toalha.

M

IAGE
BOA V

Muitas surpresas
aguardam por você
• Projetos de Estudo do Meio
em parceria com a Fundacao CEU
• Temporadas de Férias
janeiro e julho
• Viagens de Formatura
5º ano, 9º ano e ensino médio
• Treinamento Empresarial
atividades de outdoor e rafting
• Peraltas na Disney
especialmente desenvolvido para jovens

INFORMAÇÕES GERAIS

• Peraltas Total
da educação infantil ao ensino médio
• Peraltas Línguas
atividades em inglês e espanhol
• Peraltas Viagens
navio, fortaleza, cidades históricas
• Torneios Esportivos
escolas e clubes
• Eventos
familias e melhor idade

O Grupo Peraltas em sua fazenda localizada na cidade de
Brotas tem as mais divertidas e interesantes opções de
lazer, entretenimento, esporte, aventura e conhecimento.
Tudo isso bem pertinho de você.
Trinta alqueires murados a um km do centro, com completa
estrutura de lazer: cinco piscinas sendo três climatizadas,
três toboaguas, futebol de sabão, campo de paintball, ginásio
coberto, touro mecânico, arco e flecha, bikes, paredão de
escalada, duas quadras de tênis, duas tirolesas, danceteria,
acomodação em apartamentos com banheiros privativos, TV,
ventilador, em média 8 pessoas por quarto, alimentação de
alta qualidade, atendendo aos grupos mais exigentes. As
atividades e festas são propostas por excelente Equipe de
Lazer e Entretenimento que irá estar com você em todos
os momentos para tornar sua estada na Fazenda Estância
Peraltas inesquecível. Para mais informações:

www.peraltas.com.br
São Paulo: (11) 3035-1900
www.fundacaoceu.org.br
Outras Localidades: 4003-2145
contato.sp@peraltas.com.br
Brotas: (14) 3653-9999
facebook.com/AcampamentoPeraltas

O QUE LEVAR:
01 toalha de banho e 01 de piscina. lanterna (para
jogos noturnos), sacos plásticos para roupas sujas
e/ou molhadas e todo material de asseio pessoal
(sabonete, shampoo, escova e pasta de dente,
escova de cabelo, filtro solar, repelente, etc..)

ROUPA DE CAMA:
A roupa de cama é opcional, verifique com o seu
colégio se a mesma está inclusa no seu pacote. Caso
não esteja é NECESSÁRIO LEVAR: 01 lençol, 01
fronha, 01 manta no verão ou cobertor no
inverno. Para aqueles que não trouxerem a roupa
de cama que não esteja inclusa no pacote haverá
uma cobrança adicional. Favor consultar.
OBS: NÃO PRECISA LEVAR TRAVESSEIRO (não
nos responsabilizamos pelo extravio do mesmo).

SUGESTÃO DE ROUPAS:
- Para 02 dias: 3 camisetas esporte, 2 shorts ou
bermudas, 1 conjunto de moletom, 2 pares de tênis, 1
gorro para noite e boné para o dia, 3 pares de meias,
1 roupão de banho/piscina, 1 calça comprida, 1 casaco de
frio, 1 par de chinelo, 3 cuecas/calcinhas, 1 pijama e 2
maiôs.
- Para 03 dias: 6 camisetas esporte, 5 shorts ou
bermudas, 1 conjunto de moletom, 2 pares de tênis, 1
gorro para noite e boné para o dia, 4 pares de meias,
1 roupão de banho/piscina, 2 calças compridas, 1 casaco
de frio, 1 par de chinelo, 4 cuecas/calcinhas, 1 pijama e 2
maiôs.
- Para 04 dias: 8 camisetas esporte, 6 shorts ou
bermudas, 2 conjuntos de moletom, 2 pares de tênis, 1
gorro para noite e boné para o dia, 5 pares de meias,
1 roupão de banho/piscina, 2 calças compridas, 1 casaco
de frio, 1 par de chinelo, 6 cuecas/calcinhas, 2 pijamas e
2 maiôs.
-Tenistas: Levar raquetes e bolinhas de tênis
devidamente identificadas. A Fazenda não dispõe de
raquetes para empréstimo.

FESTAS E JANTARES
Cada grupo tem uma programação especial.
Para jantares ou festas, consulte na sua escola qual
será a programação do seu grupo.
Use sua imaginação e criatividade para levar muitas
fotos engraçadas de recordação dessa linda viagem.

ORIENTAÇÕES
IMPORTANTES:
Todo o material levado (roupas inclusive) deverá ter o nome do participante
marcado; 02. Na mala, em local bem visível deverá ser colocado etiqueta contendo
o nome do participante, telefone, endereço; 03. No dia do embarque, chegar com
30 minutos de antecedência e levar lanche para a viagem de ida; 04. Levar de
preferência, “roupa velha”; 05. O Grupo Peraltas, não se responsabiliza pela perda
de roupas caras, pois como já foi pedido, deverá ser levado “roupas velhas”, próprias
para o uso em fazenda. Da mesma forma, é absolutamente proibido levar
máquinas fotográficas, celulares, lanternas de alto custo, vídeo games, cd player,
Ipods, ipads, jóias, objetos de valores ou quaisquer outros itens não inclusos
nesta lista. Caso sejam levados à revelia do Peraltas, serão de absoluta
responsabilidade dos portadores e de seus responsáveis que, em caso de perda ou
quebra, arcarão sozinhos com o prejuízo; 06. Roupas e pertences deixados no
Peraltas, ficarão por 30 dias à disposição no escritório de Brotas, sendo após
este prazo, doadas a instituições de caridade; 07. É rigorosamente proibido o
fumo e o consumo de bebida alcoólica durante à excursão; 08. O participante
poderá ser desligado da excursão caso haja ação julgada pela direção como de
natureza grave, sem devolução de qualquer quantia paga, isentando o Peraltas de
toda forma de indenização; 09. Para participar do Paintball tem que ser maior de
onze anos, ter mais de 1,5m de altura, utilizar blusa de manga longa e calça
comprida, além de necessitar autorização prévia por escrito dos responsáveis. A
munição deverá ser comprada na cantina durante a excursão; 10. As fotos e
filmagens do Aluno Contratante, realizadas durante a sua estada no local da
viagem, poderão ser usadas para fins publicitários, sem qualquer ônus ou
pagamento ao Contratado. Fica entendido como autorizado a inclusão ou não
dos serviços de publicação de fotos internet (site e facebook) do Contratado,
assim como a transmissão da câmera on line através do site do contratado. 11.Cancelamentos: deverão ser feito por escrito e reembolso será calculado como
previsto nas condições a seguir, conforme deliberação Normativa Embratur. A)
se o Contratante desistir da viagem com até 30 (trinta) dias de antecedência
será cobrado apenas uma taxa administrativa de 20% do valor do pacote e
devolvido 80% do valor do pacote. B) Se 29(vinte e nove) a 20(vinte) dias de
antecedência haverá devolução de 50% do valor total do pacote e cobrado 50%
do valor do pacote. C) Até 19 (dezenove) dias antes da viagem, não haverá
devolução. D) O não comparecimento no dia e local determinado para embarque,
assim como cancelamentos ocorridos durante o período deverão ser honrados
os eventuais pagamentos futuros ainda devidos pelo Contratante. Todos os
pedidos de devoluções deverão ser comunicados por escrito pelo Contratante e
protocolados no escritório do Contratado para efeito de comprovação de
antecedência realizada.

DINHEIRO E CANTINA
O Peraltas dispõe de uma loja de conveniência, para consumo de
refrigerantes, sorvetes, salgados, guloseimas menores, lembranças do
local como: camisetas e bonés. 02. O Peraltas não se responsabiliza por
qualquer quantia de dinheiro levado pelos participantes, sendo a guarda e
controle de exclusiva responsabilidade do portador.

