ENCONTROS CASA 2018
INFORMAÇÕES

LOCAL:

Recanto Santo Agostinho – (31) 3577-2227 e (31) 99823-6542
Mário Campos – 45 Km de Belo Horizonte

DATA:

26/01/2018 – 30/01/2018

PREVISÃO DO TEMPO:
Por estar localizado em região de muita mata à noite pode esfriar. Durante o dia
faz calor.
SAÍDA DA VAN PARA MÁRIO CAMPOS:
LOCAL

Clínica Tônus Fisioterapia
Rua Cristina 1160 (entre Rua Leopoldina e Rua Santo Antônio do
Monte)
Perto da COPASA
Bairro Santo Antônio
Telefone: (31) 3292-7501 ou 99312-3438

A minha filha LARA estará na Clínica esperando por vocês para coordenar a
partida. Lara (31) 99312-3435.
Chegando à Tônus favor se identificar na recepção quando será orientado sobre
bagagens e local de permanência até o horário de saída.
Saída prevista para as 15:00 horas.

VALOR DO TRANSPORTE:
Van (12 pessoas com bagagem) R$ 300,00 por trajeto. Ida e volta R$ 600,00.
Valor a ser rateado entre os passageiros, o que dará em torno de R$60,00 (se
forem 10 pessoas). O pagamento deverá ser feito para Fernando Cota em
dinheiro no almoço do dia 30 (data do encerramento).
Se necessário há a possibilidade de uma Doblo (5 passageiros com bagagem)
para a qual não temos ainda estimativa de custo.

INHOTIM:
Funcionamento de 9:00 às 17:00 – FECHADO às segundas
Ingresso R$42,00 (inteira) Gratuito às quartas
Os que desejarem visitar Inhotim:
Opção 1) Dia 26, sexta-feira (a abertura é à noite).
Possibilidade de hospedagem a partir de 25/01 quinta-feira saindo da Tônus
juntamente com a equipe da CASA às 15:00 com rateio do transporte. O
pessoal do Recanto pode ainda sugerir indicações caso esta opção não atenda.
O transporte do Recanto a Inhotim é de responsabilidade do interessado.
Opção 2) dia 31, quarta-feira
Interessados deverão informar ao Fernando Cota o desejo para que ele faça a
intermediação do transporte até Inhotim. Retorno a BH por conta da pessoa.
Outras opções de transporte saindo da Rodoviária ou do Hotel Holiday In em BH
você encontra no site www.inhotim.org.br o qual recomendamos seja
consultado pois o parque/museu é muito grande e certamente em um dia não
se consegue ver tudo. Você poderá planejar melhor conforme seu interesse.
Também há transporte coletivo de Inhotim a BH.

RETORNO:
Dia 30 – Destino Belo Horizonte
Saída prevista para as 15:00 horas
Os apartamentos deverão ser liberados até 14:00 horas.

TELEFONES UTEIS/
Fernando (31) 99312-3437
Lenora

(31) 99312-3433

OBSERVAÇÃO FINAL
Os interessados pela utilização da Van deverão entrar em contato com
Fernando Cota utilizando o e-mail fcotag@yahoo.com.br , pelo celular
(31) 99312-3437, ou pelo telefone fixo (31) 3292-7501.

