BOLETIM 2

Olá pessoal...
Estamos nos aproximando do grande Campori de Jovens da UNeB. Louvado seja Deus teremos
7.000 jovens adoradores. Parabéns porque você e o seu Clube/Sociedade de jovens farão parte desta história.
Agora, estamos na fase de preparação. Portanto, seguem mais algumas orientações:

TURISMO
Cada Clube/Sociedade de jovens terá, dentro da programação do Campori, UM DIA DE TURISMO, segundo o
carrossel de atividades, podendo ser 30 de outubro (sexta-feira) ou 01 de novembro (domingo). Este carrossel estará disponível no próximo boletim.
A contratação dos pacotes de turismo já pode ser realizada, a partir deste boletim até 31 de agosto, diretamente com a Bononi Turismo e Serviços LTDA (Agência de
turismo localizada em Fortaleza/CE cujos proprietários
são adventistas). Seguem os contatos:
(85) 4009-6858
(85) 9690-0800
(85) 9690-0900
(85) 9690-0777
comercial@bononitur.com.br
reservas@bononitur.com.br
financeiro@bononitur.com.br
vendas@bononitur.com.br
Os pagamentos dos pacotes poderão ser realizados
através de:
1. Depósito bancário - pode ser em 3 vezes (Agosto-Outubro), desde que o final do pagamento seja 15 de
outubro:

Bononi Turismo e Serviços LTDA
Ag.: 0682-3
C/C: 40152-8
Banco Bradesco
CNPJ.: 13.037.573/0001-31
ou
Bononi Turismo e Serviços LTDA
Ag.: 1649
C/C: 19860-1
Banco Itaú
CNPJ.: 13.037.573/0001-31
2. Boleto bancário
Observações:
1. Se o Clube/Sociedade de jovens optar pela primeira opção supracitada, ou seja, depósito bancário, o
responsável deverá enviar uma cópia do comprovante
de depósito para o e-mail financeiro@bononitur.com.br
informando o nome do clube, qual passeio escolhido e a
quantidade de pessoas. Em seguida, deverá ligar para a
agência para confirmar recebimento.

2. Entre em contato DIRETO com a Bononitur
(Agência de Turismo), escolha a opção de turismo do seu Clube/Sociedade de jovens e faça
os respectivos acertos.
3. Os acertos de pagamento de turismo
serão entre os meses de agosto a outubro.
4. Independente da negociação
feita com a Bononitur (Agência de Turismo), cada Clube/Sociedade de jovens
deverá levar para o Campori todos os respectivos
comprovantes de pagamentos.
O Clube/Sociedade de Jovens poderá optar pelas seguintes opções de TURISMO:
1) Ipark;
2) Passeio de Buggy;
3) Beach Park;
4) Livre – City Tour/Praia
Abaixo detalhes sobre cada opção turística:
1. I-PARK
http://www.ipark.tur.br/
Localizado à 42 Km do Campori
Horário do parque: Das 9h às 17h.
Valor do Pacote: R$ 68,00 por pessoa – com transporte do Clube/Sociedade de jovens.
Valor do Pacote: R$ 90,00 por pessoa – com transporte da Agência.
Todas as atrações, exceto paintball e pônei
Incluso almoço (600 gramas + suco de 200ml)
Criança até 1 metro não paga.
2. PASSEIO DE BUGGY
http://www.portalmorrobranco.com/
Localizado à 70 Km do Campori.
Passeio de Buggy pelas praias de Morro Branco e Praia
das Fontes.
Valor do pacote: R$ 85,00 (incluso almoço à beira da
praia) – com transporte do Clube/Sociedade de jovens.
Valor do pacote: R$ 110,0 (incluso almoço à beira da
praia) – com transporte da agência
Almoço incluso.
3. BEACH PARK
http://www.beachpark.com.br/
Localizado à 8Km do Campori.
Horário do parque: Das 11h às 17h.
Valor do Pacote: R$ 110,00 por pessoa – com transporte do Clube.
Incluso almoço (600 gramas + suco de 200ml)
Criança até 1 metro não paga.

4. CITY TOUR/PRAIAS
O Clube/Sociedade de Jovens poderá ir para a praia do Beach Park (sem acesso ao
Parque), localizada a 8km ou ir à Prainha, localizada a
17km do Campori.
Poderá também fazer um Tour na Cidade de Fortaleza
conhecendo os seus principais pontos turísticos (Mercado Central, Dragão do Mar, Ponte Metálica, etc).
Observações:
1. Não é possível realizar dois passeios turísticos no
mesmo dia. Por isso, a Agência de turismo manterá o mesmo valor dos pacotes para Clubes/Sociedades que tenham
interesse em realizar um outro passeio turístico na segunda-feira (dia 02/11), APÓS O ENCERRAMENTO do Campori.
2. O Clube/Sociedade poderá se dividir em dois grupos,
desde que o Diretor e o Pastor Distrital, fiquem responsáveis cada um por seu respectivo grupo. Exemplo: parte dos
Jovens querem ir ao Beach Park, e a outra parte para o
IPark. Um grupo fica com o diretor do Clube/Sociedade,
o outra fica sob responsabilidade do Pastor Distrital ou alguém por ele indicado, mediante definição do Campo.
3. Todos os Clubes/Sociedades de jovens interessados em fazer algum passeio deverá entrar em contato
com a Bononitur (agência de turismo) até, no máximo,
31 de agosto para começar as respectivas negociações.
Após esta data, se houver vagas, o Clube/Sociedade de
jovens poderá ficar sem a opção do turismo desejado ou
entrar em fila de espera.

RESTAURANTE DO CAMPORI
Cada Clube/Sociedade de jovens poderá escolher entre duas opções de cozinha:
1. Levar a sua própria estrutura.
a) O que levar:
- Tenda;
- Geladeira OU freezer ( só pode um ou outro);
- Fogão;

- Mesa e cadeiras;
- Extintor;
- Extensão única de 30 metros;
- Mangueira de água;
- Mangueira do gás dentro do prazo e data de validade;
- Utensílios para cozinha.
b) O que não levar:
- Forno elétrico;
- Microondas;
- Aparelhos com resistência.
Obs. 1: O Campori disponibilizará em cada área de cozinha (metragem será informada nos próximos boletins),
um ponto de energia (220v). O ponto de água, que servirá todas as cozinhas, ficará próximo do local.
Obs. 2: O Campori disponibilizará à venda: Gás de cozinha (É, extremamente, proibido e contra a lei transportar
botijão de gás mesmo estando vazio), gelo, água, polpa
de suco, pães, frutas e verduras, etc. Os valores serão informados nos próximos boletins.
2. Escolher fazer as refeições no restaurante do Campori (INDICAMOS ESSA OPÇÃO):
O restaurante do Campori estará disponibilizando os
seguintes pacotes:
 Pacote 01 (Oficial): Jantar de quinta-feira (29/10)
ao desjejum da segunda-feira (02/11):
a) Se optar por um passeio turístico, onde está incluso
o almoço, o pacote oficial fica por R$ 140,00;
b) Se não optar por um passeio turístico, onde está
incluso o almoço, o pacote oficial fica por R$ 150,00.
 Pacote 02 (Exceto desjejuns): Jantar de quinta-feira (29/10) ao jantar de domingo (01/11) exceto todos os
desjejuns: R$ 100,00.
3. Refeições extras – R$ 15,00 (apenas quinta-feira
dia 29/10). Se um Clube/Sociedade de jovens desejar
contratar o almoço de segunda-feira (02/11), que será
após o encerramento, deverá fazer o acerto direto com a
empresa Andermay Festas e Eventos (andermayfestas@
gmail.com; (047) 3397 1404; (047) 9615 7062; (047) 9930
2094 – falar com Anderson ou Maiara).
Seguem os valores para as crianças:
- 0 a 6 anos – isento (Para os pais, que estiverem
inscritos no restaurante do Campori, e necessitarem preparar algum alimento especial para os seus filhos nessa
faixa etária (mingau, mamadeira, etc), deverão entrar
em contato, com antecedência, com (andermayfestas@
gmail.com) e comunicar o que necessitará;
- 7 a 9 anos – 50%;
Obs. 1: Cada Clube/Sociedade de jovens só poderá fazer uma das opções acima, ou todos fazendo suas refeições na cozinha do clube ou todos fazendo as refeições
no restaurante do Campori.

Obs. 1: Para aqueles que contratarem os serviços do
restaurante do Campori não será necessário levar utensílios de cozinha.
Obs. 2: O restaurante do Campori será buffet livre.
Obs. 3: O restaurante do Campori é terceirizado, sob a
responsabilidade da empresa Andermay Festas e Eventos
(uma das que fez as refeições no Campori de desbravadores da DSA).

COMO CONTRATAR O RESTAURANTE DO CAMPORI?
Cada Clube/Sociedade de jovens deverá entrar em
contato com a secretaria do Ministério Jovem da sua Associação/Missão e efetuar o pagamento referente às suas
respectivas vagas.
O pagamento, que será feito através de depósito bancário na conta da Associação/Missão ou diretamente no
caixa da mesma, poderá ser realizado em até duas parcelas, sendo:
- Primeira Parcela: 15 de agosto
- Segunda parcela: 15 de setembro
Para reservar as vagas, o Clube/Sociedade de jovens
deverá:
a) Efetuar o depósito ou pagamento direto no caixa
da sua Associação/Missão da primeira parcela conforme
a data indicada;
b) Enviar o comprovante para a secretaria JA da sua
respectiva Associação/Missão;
c) Confirmar com a secretária JA.
NÃO BASTA APENAS FAZER O DEPÓSITO, É NECESSÁRIO
OBTER A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO SEU CLUBE/
SOCIEDADE DE JOVENS NO RESTAURANTE DO CAMPORI!
Obs.: 1 Poderá ser optado em pagar tudo no dia 15 DE
AGOSTO ou dividir em duas parcelas conforme explicado
acima.
Obs. 2: Em caso de desistência os valores não serão
devolvidos.

Obs. 3: Cada Clube/Sociedade de jovens deverá levar
para o Campori todos os respectivos comprovantes de
depósitos.
Os Clubes/Sociedade de jovens que ficarão em casas,
não receberão área de cozinha no local do Campori, pois
deverão utilizar a cozinha da sua respectiva casa ou o restaurante do Campori.

HOSPEDAGEM
A Bononitur (agência de turismo) também está disponibilizando hospedagem em hotel, com preços diferenciados, apesar de ser um “feriadão”. Abaixo os hotéis
com seus respectivos valores:
HOTEL PORTO D’ALDEIA :
Localização : 1.500 metros do local do evento
www.portodaldeia.com.br
Hospedagens no Bloco A:
Duplo: R$ 133,00 diária por pessoa, com café da manhã.
Triplo: R$ 110,00 diária por pessoa, com café da manhã.
Quadruplo: R$ 110 diária por pessoa, com café da manhã.
Hospedagem no Bloco B:
Diária por pessoa R$ 66,00.
Seis (6) pessoas no quarto em dois ambientes um com
ar e outro com ventilador com kit café da manhã (suco ou
leite com nescal, duas frutas, bolo e pão com presunto de
peru e queijo.
HOTEL LAGUNA BLU:
Localização: 07 km do local do evento
www.lagunablu.com.br
Duplo: R$ 100,00 diária por pessoa com café da manhã.
Triplo: R$ 90,00 diária por dia por pessoa com café da
manhã.
POUSADA PORTO DAS DUNAS :
Localização: 03 km do local do evento
www.pousadaportodasdunas.com.b
Quadruplo: R$ 105,00 a diária por pessoa com café
da manhã.
Obs.: Para conseguir estes valores os interessados
deverão entrar em contato DIRETO com a Bononitur. Seguem os contatos: (85) 4009-6858 / (85) 9690-0800 / (85)
9690-0900 / (85) 9690-0777.
comercial@bononitur.com.br / reservas@bononitur.
com.br / financeiro@bononitur.com.br / vendas@bononitur.com.br

VENDAS
Os interessados em vender algum produto no Campori, deverão entrar em contato através do e-mail
vendas.camporijauneb@adventistas.org.br, entre os
dias 03 de agosto a 15 de setembro.
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