
                                 COMUNICADO Nº 04/2018 - ATUALIZADO 

Associação dos Participantes da Braslight                                                              Data: 29/01/2019 

                                         

  Av. Rio Branco n° 37 sala 307/308 – Centro – Rio de Janeiro – RJ   CEP: 20090-003  Tel: 2283-0716 e 2253-9506 

APB - Programação turística do ano de 2019 

ATUALIZADO, conforme Norma Administrativa, de 29/01/2019 

Mês Período Local Hotel Valor por pessoa 

Março De 28/03 (quinta-feira) a 31/03 (domingo) Monte Verde MG Áustria Hotel *R$ 950,00 

Julho De 05/07 (sexta-feira) a 07/07 (domingo) Passa Quatro MG 
Recanto das 
Hortênsias 

*R$ 820,00 

Outubro De 04/10 (sexta-feira) a 06/10 (domingo) São João da Barra RJ Sesc de Grussaí * R$ 490,00 

Novembro De 07/11 (quinta-feira) a 10/11 (domingo) Campos do Jordão SP 
Pousada das 
Hortênsias 

*R$ 740,00 

 *As viagens e os preços estão sujeitos a alterações. 

ATENÇÃO: Atualizado o valor do passeio a Passa Quatro e os períodos para reservas dos passeios turísticos. 

                                             INFORMAÇÕES PARA TODOS OS PASSEIOS TURÍSTICOS DA APB: 

- AS SAÍDAS PARA OS EVENTOS: Rua do Acre nº 15, esquina com a Rua São Bento, no Centro, às 7 horas.  - AS RESERVAS: Os interessados 

deverão providenciar suas reservas, pelos telefones (21) 2283-0716 ou (21) 2253-9506 - A DESISTÊNCIA: Havendo desistência do 

participante, a eventual devolução do valor pago ficará condicionada às normas da entidade hoteleira. - MENORES: Acompanhados dos 

pais ou avós, somente com identidade original ou certidão; menores com mais de 12 anos, sem o responsável (sem os pais e avós), 

somente com autorização por escrito dos pais e reconhecimento em cartório; menores de 12 anos sem o responsável, somente com 

autorização do juizado de menores, conforme exigência legal da ANTT, e todos os passageiros devem apresentar as cédulas de 

IDENTIDADE ORIGINAL. - O LOCAL DE CHEGADA: de todos os eventos, será sempre em frente ao Hotel Windsor Guanabara, na Av. 

Presidente Vargas, 392- Centro.          

ATENÇÃO PARA AS NOVAS CONTAS DA APB - PAGAMENTOS: Poderão ser feitos na secretaria da APB ou através de depósito no Banco do 

Brasil, Agência 2865-7, Conta Corrente 309.229-1 ou no Banco Itaú, Agência 7190, Conta Corrente 45.515-9, sendo necessário comunicar 

a data do depósito à secretaria. 

2) Monte Verde MG – Hotel Áustria: Reservas a partir de 01/12/2018- O pagamento deverá ser quitado integralmente, até o dia 

30/01/2019, ou  parcelado em 02 vezes, sendo a 1º parcela até 30/01/2019 e a  2ª  parcela até 28/02/2019. O valor por pessoa é de R$ 

950,00, em quarto duplo ou triplo, com pensão completa.  

3) Passa Quatro MG – Hotel Recanto das Hortênsias: Reservas a partir de 01/02/19 até 22/02/19- O pagamento deverá ser quitado 

integralmente, até 29/03/2019, ou  parcelado em 02 vezes, sendo a 1ª parcela até 29/03/2019 e a 2ª parcela até 30/04/2019. O valor por 

pessoa é de R$ 820,00, em quarto duplo ou triplo, com pensão completa.    (Valor alterado para cobrir o rateio pela inclusão do 3º ônibus) 

4) São João da Barra- RJ – SESC de Grussaí: Reservas a partir de 03/06/19 até 19/06/19- O pagamento deverá ser quitado integralmente, 

até o dia 10/07/2019, ou parcelado em 02 vezes, sendo a 1ª parcela até 10/07/2019 e a 2ª parcela até 09/08/2019. O valor por pessoa é 

de R$ 490,00, em quarto duplo ou triplo, e estão   inclusos café da manhã, almoço e jantar.  

5) Campos do Jordão SP – Pousada das Hortênsias: Reservas a partir de 01/07/2019 até 19/07/19- O pagamento deverá ser quitado 

integralmente, até o dia 10/09/2019, ou  parcelado em 02 vezes, sendo a 1ª parcela até 10/09/2019 e a 2ª  parcela até 10/10/2019. O 

valor por pessoa é de R$ 740,00, em quarto duplo ou triplo, com pensão completa. 

                                                                                                                                       A Diretoria -   Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2019.                  

 


