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Queridos CISVianos,
É com imenso prazer que trazemos esse primeiro
info pack convidando todos os chapters a participar do Encontro Nacional do CISV Brasil que acontecerá em Araraquara, de 10 a 13 de outubro de
2013.
Desde que voltamos do último EN, nosso chapter
está empenhado e trabalhando para que todos
tenham uma experiência inesquecível. Estamos
preparando um ambiente com todo o jeitinho acolhedor do interior paulista. Por aqui, falamos poRta, poRco, foRno... E garantimos que vocês vão
voltar para casa com um pouquinho do nosso sotaque!
O nome Araraquara vem do Tupi Guarani, língua dos nativos que aqui viviam antigamente e significa
morada do sol. E acreditem, é a morada do sol mesmo! Em tempos de aquecimento global, é muito
difícil dizer se em outubro estará quente, frio,
chuvoso ou nevando. Mas, normalmente,
temos muito sol e calor!
Entre uma sessão na plenária e um workshop, vocês podem visitar uma das 105
praças espalhadas pela cidade ou visitar a
Rua 5, uma das mais arborizadas do Brasil.
Araraquara tem o privilégio de ter um índice
de 64 m² de área verde por habitante, sendo
muito mais que os 12 m² por habitante recomendado pela Organização Mundial da
Saúde.
Um dos marcos históricos da cidade é o Hotel Fazenda Salto Grande, local que acolherá o nosso Encontro Nacional. Em 1850, quando Araraquara
tinha apenas 32 anos de existência, foi construída a fazenda de café Salto Grande. Com mais de 500
mil metros quadrados de terra, a fazenda
cultivou café, arroz, laranja e criou gado por
mais de 100 anos.
Em 1940, a família Lupo adquiriu a propriedade e, em 1992, transformou a fazenda
em hotel.
Um fato interessante sobre o local é que
toda a energia utilizada é limpa, gerada
pela queda d’água de 50 metros que dá
nome ao local.

Datas e horários
De 10 a 13 de outubro de 2013.
Check-in no hotel: 10 de outubro, a partir das 16h
Check-out no hotel: 13 de outubro, até às 14h
Oficialmente, o Encontro Nacional começa no dia 11 de outubro, mas gostaríamos muito que todos
chegassem no dia 10. Além da festa de boas vindas que estamos planejando, vocês poderão aproveitar os diversos atrativos do hotel, entre eles lago de pesca, playground, campo de futebol, quadra de
vôlei de areia, quadra de tênis, salão de jogos, passeio a cavalo e de charrete e circuito de Arvorismo.

Como chegar
HOTEL FAZENDA SALTO GRANDE
Rod. Washington Luiz, KM 273 – Araraquara/SP
Fone/Fax: (16) 3301-2167
Site: www.hotelfazendasaltogrande.com.br
Infelizmente ainda não temos notícias de início das operações do aeroporto de Araraquara, e não
achamos que teremos até outubro. Portando, essas são as opções viáveis até então:
Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas (VCP)
Com voos diários vindo de todo o país e por várias companhias aéreas, Viracopos fica a aproximadamente 200km de Araraquara.
Aeroporto Estadual Dr. Leite Lopes – Ribeirão Preto (RAO)
Não tem tantas opções de voos e horários, mas é o mais próximo de Araraquara, 90km.
Rodoviária de Araraquara
A Rodoviária de Araraquara recebe em torno de dois mil viajantes por dia das mais variadas empresas
de linhas estaduais e federais. Fica a apenas 10 minutos do Hotel Salto Grande.
Para quem decidir enfrentar a estrada, o hotel oferece estacionamento gratuito para os hópedes.

Delegações
Gostamos tanto do modelo de operação adotado pelo Chapter de Salvador no EN de 2012, que resolvemos utilizar o mesmo sistema. Pedimos então para que cada Chapter escolha um líder para sua
delegação. Esta pessoa ficará responsável pelas inscrições e informações de pagamento, além de ficar
em constante contato com o nosso staff pelo e-mail encontronacional@cisv.org.br.
Valores
Senior
Quarto single
Quarto duplo
Quarto triplo

até 01/08
R$ 1.100,00
R$ 900,00
R$ 900,00

após 01/08
R$ 1.320,00
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00

Junior
Quarto duplo
Quarto triplo

até 01/08
R$ 770,00
R$ 770,00

após 01/08
R$ 924,00
R$ 924,00

O hotel oferece acomodações para até quatro pessoas em alguns quartos. Caso você tenha preferência por este, entre em contato conosco. Os preços são os mesmos do quarto duplo e triplo.
Tentaremos acomodar todos conforme pedido, no entanto, caso não seja possível, as inscrições feitas
com mais antecedência terão preferência.
Day use (plano sem hospedagem)
Acompanhante com hospedagem

até 01/08
R$ 500,00
R$ 650,00

após 01/08
R$ 600,00
R$ 780,00

O Day use inclui participação no Encontro e kit do participante, almoço, jantar e área de lazer do hotel
para os três dias do evento, e entrada na festa de encerramento no dia 12/10.
O acompanhante com hospedagem terá acesso a área de lazer do hotel, todas as refeições (café da
manhã, almoço e jantar) e entrada na festa de encerramento no dia 12/10. Acompanhante não receberá o kit do participante.
Inscrições
Pedimos para que o líder de cada chapter entre em contato conosco através do e-mail
encontronacional@cisv.org.br para receber o formulário e instruções para o preenchimento das
inscrições.
As inscrições serão confirmadas após o envio do formulário e reconhecimento do pagamento. Os inscritos só poderão participar do Encontro Nacional mediante a apresentação das Fichas de Saúde e Legal
no check-in do evento.

Pagamento
Para as inscrições feitas até 29/maio existe a opção de parcelamento do valor.
1ª parcela - Depósito até 03/junho
2ª parcela - Depósito até 01/agosto
Para inscrições feitas depois de 29/maio, o pagamento deve ser integral e feito até 01/agosto.
Devido a acordo de fechamento da hospedagem com o hotel, late prices serão aplicados para
inscrições feitas após 01/agosto.
Os depósitos devem ser feitos na seguinte conta:
Convivência Internacional de Jovens - CISV Araraquara
Banco: Caixa Econômica Ferderal (104)
Agência: 0282
C/C: 03001795-6
CNPJ: 06 153 679/0001-35
Obs.: Por favor, adicionar o DDD identificador do chapter e enviar cópia do comprovante de pagamento
para encontronacional@cisv.org.br
Contato
Estamos à disposição para ajudar em qualquer dúvida que vocês tiverem ou no que precisarem!
			
E-mail: encontronacional@cisv.org.br
Telefone: (16) 9726 6300 - Eloíse
		
(16) 8134 9058 - Márcia

