Colégio e Curso
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017
Circular: Passeio – Parque Aquático
No dia 16 de novembro, estaremos realizando uma excursão ao Parque Aquático Rio Water
Planet, localizado em Vargem Grande. Os alunos terão um dia muito divertido com 42 atrações na
água desde brinquedos infantis até outros que desafiam os maiores amantes dos esportes radicais,
onde encontramos: Rio Lento com mais de 700 metros de extensão, Toboáguas, Rio bravo com 275
metros de extensão e 33 metros de altura, Montanha Russa, Corredeiras, Piscinas de ondas,
Escorrega fechado de alta velocidade, Escorrega giratório e muito mais.
O passeio custará R$ 100,00, nesse valor está inclusa a entrada no Parque Aquático e o ônibus.
O valor do passeio pode ser parcelado em duas vezes outubro e novembro.
O parque tem um centro gastronômico e lojas de conveniências é extremamente proibido a
entrada de alimentos, portanto o aluno deverá levar o dinheiro para sua alimentação.
A saída para o parque será às 07:30 h e o retorno provável às 17:00h. Qualquer dúvida, favor
entrar em contato com a Supervisão.
Vagas limitadas! Corra para garantir a sua vaga!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVA DE VAGA PARA O PARQUE AQUÁTICO RIO WATER PLANET
Eu _______________________________________________ solicito reserva de vaga para o(a) aluno(a)
________________________________________ da turma _________ deixando claro que ele irá ao passeio.
Favor encaminhar está guia de reserva anexada com o pagamento da 1ª parcela.
Atenciosamente
A coordenação

Colégio e Curso
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2017
Circular: Passeio – Parque Aquático
No dia 16 de novembro, estaremos realizando uma excursão ao Parque Aquático Rio Water
Planet, localizado em Vargem Grande. Os alunos terão um dia muito divertido com 42 atrações na
água desde brinquedos infantis até outros que desafiam os maiores amantes dos esportes radicais,
onde encontramos: Rio Lento com mais de 700 metros de extensão, Toboáguas, Rio bravo com 275
metros de extensão e 33 metros de altura, Montanha Russa, Corredeiras, Piscinas de ondas,
Escorrega fechado de alta velocidade, Escorrega giratório e muito mais.
O passeio custará R$ 100,00, nesse valor está inclusa a entrada no Parque Aquático e o ônibus.
O valor do passeio pode ser parcelado em duas vezes outubro e novembro.
O parque tem um centro gastronômico e lojas de conveniências é extremamente proibido a
entrada de alimentos, portanto o aluno deverá levar o dinheiro para sua alimentação.
A saída para o parque será às 07:30 h e o retorno provável às 17:00h. Qualquer dúvida, favor
entrar em contato com a Supervisão.
Vagas limitadas! Corra para garantir a sua vaga!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVA DE VAGA PARA O PARQUE AQUÁTICO RIO WATER PLANET
Eu _____________________________________________________ solicito reserva de vaga para o(a) aluno(a)
________________________________________ da turma _________ deixando claro que ele irá ao passeio.
Favor encaminhar está guia de reserva anexada com o pagamento da 1ª parcela.
Atenciosamente
A coordenação

