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Belo Horizonte, 23 de março de 2017. 

 

 
Caros(as) alunos(as), pais, mães e/ou responsáveis, 

 

 

Os alunos do 9º Ano do Colégio Santo Antônio farão, no próximo mês de maio, uma viagem de caráter 

pedagógico e cultural ao Rio de Janeiro. A empresa responsável pela viagem é a T R A Turismo. O programa inclui 

visitas aos principais museus e atrações da cidade, destacando-se o Museu do Amanhã, Forte de Copacabana, Museu 

Histórico do Exército, Palácio do Catete, Jardim Botânico e Espaço Cultural da Marinha.  

 

A seguir são apresentados alguns detalhes da viagem: 
 

SAÍDA 03/maio/2017 – 5h30min – Saída do Colégio Santo Antônio. 

RETORNO 05/maio/2017 – 23h30min – Chegada ao Colégio Santo Antônio. 

HOSPEDAGEM Prodigy Hotel Santos Dumont 

PREÇO R$ 1.680,00 por aluno 

FORMAS DE 
PAGAMENTO 

Cheques pré-datados: em até 5 parcelas iguais e sem juros.   

Cartões de crédito: em até 10 parcelas iguais e sem juros. 

 
Qualquer esclarecimento que se faça necessário acerca da forma de pagamento ou do 

roteiro deverá ser obtido junto à T R A Turismo pelo e-mail: traturismo.csa9ef@gmail.com  

 

O preço inclui: viagem e traslados em ônibus executivo (conforme a programação); 2 (duas) diárias com 

café da manhã em apto duplo; 3 (três) almoços com bebidas e sobremesas; ingresso a todas as atividades (conforme 

a programação e considerando-se meia-entrada); seguro de viagem e equipe de monitores da T R A Turismo. Não 

estão incluídas despesas com jantares, lanches, telefonemas e minibar do hotel. 

Os pais, mães ou responsáveis pelos interessados deverão enviar um e-mail, até o dia 28 do corrente mês, 

para traturismo.csa9ef@gmail.com com seu nome completo e também o nome completo do aluno para receber as 

instruções de como efetuar a inscrição, que será por ordem dos e-mails recebidos. 

IMPORTANTE: Diante de restrições nos locais a serem visitados, o número de vagas é limitado. 

Esclarecemos que, se o número de interessados superar 80 (oitenta) vagas, será verificada a possibilidade da 

abertura de mais vagas. 

 

Atenciosamente, 

 

           Frei Vicente da Silva Lopes, OFM                                   
                                Diretor Pedagógico                                                       

    

Marcos Araujo Souza 

Sinéder Guimarães 
Coordenadores do 9º Ano 
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