Queridos CISVianos,
Passado os programas de Julho, voltamos o foco para o Encontro Nacional!
Agradecemos aos chapters que adiantaram suas inscrições e pedimos para os que ainda não fizeram,
não percam tempo! Esse encontro vai ser um sucesso!
Nesse segundo info-pack, reforçamos algumas informações e trazemos alguns deadlines. Por favor,
leiam com atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Abraços,
CISV Araraquara

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
aprovei-tar 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.

Valores
Senior
Quarto single
Quarto duplo
Quarto triplo

R$ 1.320,00
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00

Junior
Quarto duplo
Quarto triplo

R$ 924,00
R$ 924,00

Valores por pessoa, para os três dias do evento. Inclui hospedagem, alimentação, participação no
Encontro e nas festas, kit do participante e acesso a área de lazer do hotel.
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

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.
Por favor, notem que, como informado no primeiro info-pack, após 01/08, devido a acordo
com o hotel, late prices seriam aplicados. Portanto, os valores vigentes para o encontro são
os informado acima.
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.

Inscrições serão aceitas até o dia 10 de setembro de 2013.

Pagamento
O depósito, do valor integral de participação, deve ser feito na seguinte conta:
Convivência Internacional de Jovens - CISV Araraquara
Banco: Caixa Econômica Federal (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

pagamentos devem ser feitos até o dia 15 de setembro.
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

