Boletim Informativo

Ônibus fretado para o 7º Jamboree Nacional Escoteiro (Equipe de Serviço)
Com o objetivo de facilitar o deslocamento de associados, especialmente da Grande São Paulo, inscritos como Equipe de Serviço, para o 7º Jamboree Nacional Escoteiro, a ser realizado de 15 a 21 de
julho de 2018, no Parque do Peão, em Barretos/SP, a Coordenação Regional de Eventos, juntamente
com o Núcleo Regional de Jovens Líderes e a Comissão Regional Pioneira, estão organizando ônibus
fretado exclusivamente para o evento. Desta forma, teremos:
- Redução do custo individual do transporte, pois o valor será, em média, 20% menor que o custo
em ônibus de linha convencional;
- Maior conforto para os passageiros, pois além da qualidade do ônibus, este os deixará e apanhará
no local do evento, evitando a necessidade de recorrer ao transporte local;
- Maior integração entre os passageiros, pois todos no ônibus serão participantes do evento.

Trecho: São Paulo – Barretos – São Paulo
Ônibus
Ônibus da empresa “Viação Mimo”, com 46 lugares, padrão Executivo, com ar condicionado, banheiro, água mineral e seguro de viagem em transporte coletivo rodoviário.
Custo da passagem individual:
R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais)
1x via boleto bancário
Até 3x sem juros via cartão de crédito
Saindo da estação do Metrô Tiradentes (Rua Coronel Fernando Prestes, Bom Retiro, São Paulo/SP,
CEP 01124-060). A concentração ocorrerá até as 23h30, com saída prevista para 23h50 do dia 12
de julho de 2018 (quinta-feira).

As inscrições deverão ser feitas até 10 de julho de 2018, ou até serem completadas todas as vagas, via
Eventbrite, pelo link: https://esjambus.eventbrite.com.br
Roteiro:
- Ida: 12/07/2018 (quinta-feira)
23h – Embarque na plataforma de Embarque Turístico do Metrô Tiradentes, (Rua Coronel Fernando Prestes,
Bom Retiro, São Paulo/SP) com destino ao Parque do Peão (Barretos/SP)
- Retorno: 21/07/2018 (sábado)
12h – Embarque na área destinada no Parque do Peão (Barretos/SP) com destino ao Metrô Tiradentes (São
Paulo/SP)

Cancelamento do fretamento:

Caso até a data programada para término das inscrições a quantidade mínima necessária (40 passageiros) não
for preenchida, será cancelado o fretamento do ônibus.

SP
no
Jamboree

Mais Informações

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil
Tel.: (11) 31545500
Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br
e pela página no Facebook Escoteiros SP

