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Viagem de Confraternização do Rio Quente Resorts
Proposta Ensino Fundamental
O Hot Trip leva mais de 7.000 alunos por ano em toda temporada. Lançado há 15 anos: uma viagem
inesquecível para o melhor Resort do Brasil que inclui toda adrenalina e diversão do Hot Park, o maior e melhor
parque aquático do Brasil, conta com mega atração X-pirado e a inovação da Praia do Cerrado, onde você vai curtir
muito com sua galera!
Um programa que reúne alunos de escolas de todo o país, numa "viagem" que inclui, além de muita
diversão, gincanas, conhecimento, amizades, baladas, jogos, campeonatos, esportes de aventura, mega shows e
muito mais.
Tudo isso em meio à natureza exuberante do Brasil e das águas quentes. Já pensou, você e a galera
encarando o X-pirado com 37 metros de altura, curtindo as ondas da Praia do Cerrado e aprendendo a surfar?
Descer no Half Pipe com 13 metros de altura, voar na Tirolesa e Hot Fly por cima de um lago de águas quentes com
peixes de até um metro e meio, tocar e tirar fotos com os animais do Bird Land e depois de tudo, ainda com tempo
para aproveitar as piscinas naturais do Parque das Fontes com temperatura média de 27,5º. Todas as atividades
são sempre acompanhadas de monitores treinados da equipe Boto de Lazer e Entretenimento.
A Sua viagem de formatura no Hot Trip será inesquecível, porque no Rio Quente Resorts, cada momento é
para sempre.

O programa Hot Trip 2014 inclui:
 Hospedagem no Hotel Rio Quente Suíte & Flat I, com pensão completa café, almoço e jantar com
bebidas inclusas (água, sucos e refrigerantes);
 Serviço médico e ambulatório 24hs com ambulância UTI;
 Seguranças exclusivos nos hotéis e festas durante a noite;
 Guarda - vidas nas piscinas durante as atividades do evento;
 01 Monitor para cada 20 alunos;
 01 Coordenador ou Professor a cada 15 alunos;
 Programação exclusiva diurna e noturna;
 Kit Hot Trip: 01 camiseta embarque; 01 camiseta inesquecível; 01 mochila;
 02 esportes de aventura inclusos no Hot Park: Tirolesa e Hot Fly;
 01 Visita ao Bird Land;
 Serviço de Toalha;
 Festas Temáticas em área exclusiva Hot Trip; (Fantasy Hot Party; White Party);
 Luau na Praia do Cerrado, com show ao vivo;
 Gincanas Escolas x Escolas;
 Aéreo Rio de Janeiro/Goiânia/Rio de Janeiro
 Traslado Aeroporto Goiânia/Hotel/Aeroporto Goiânia.
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Rio Quente Suite & Flat I
APT. JUNIOR

Hotel
Aéreo
03 noites
Qui a Dom
06 a 09/11

Cartão Mastercard ou Visa: Entrada R$280,20 + 9x R$180,86
APT.QUÁDRUPLO

Cheque: Entrada R$467 + 9x R$160,10
À vista no cheque ou dinheiro R$1814,87

Obs: Preço por aluno em apartamento quádruplo.
Nos valores acima já estão inclusos: R$40 de Taxa de Embarque por aluno e o
desconto de 2,5% até o dia 12 de setembro, quando se encerram as vendas.
Entrada em dinheiro ou cheque.
As vagas são sujeitas à disponibilidade.

Informações:
Tels: 2611-9279/2611-9564
Rua Gavião Peixoto 70 sala 806, Icaraí, Niterói
www.thebestviagens.com.br
dani@thebestviagens.com.br
WWW.hottrip.com.br

