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Forró da Ilha 2019 em Ilhabela-SP 
11 a 13 de Outubro 

 
1º dia – 11/10/19 – sexta-feira – Campinas/São Paulo/Ilhabela 
18:30 - Apresentação na Av. Francisco Glicério, em frente ao Largo do Pará. 
19:00 - Saída com destino a Ilhabela-SP. 
20:30 - Passaremos por São Paulo, na Estação Barra Funda. 
Tempo estimado de duração da viagem: 4 horas com 1 parada. Chegaremos em Ilhabela direto para a festa. Quem 
ficar acampado já desembarca no local do evento. Após a festa de sexta, quem estiver em hostel ou pousada, faremos 
o transfer até o local de acomodação. 
 
2º dia – 12/10/19 – sábado – Ilhabela 
Dia livre para curtir uma praia e depois o forró pega no local do Festival. 
 
3º dia – 13/10/19 – domingo – Ilhabela/São Paulo/Campinas 
No domingo tem mais forró em Ilhabela com previsão de término as 18:00hs. 
18:00hs – Embarque com destino a São Paulo e Campinas. 
23:00hs – Previsão de chegada no Metro Tietê em São Paulo-SP. 
00:00hs – previsão de chegada em Campinas-SP. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 
Obs: A programação e valores sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
As atrações do evento são de responsabilidade exclusivamente dos organizadores do evento. 
 

INCLUI O QUE LEVAR 

- Transporte executivo com DVD, ar e som ambiente; - Documento em bom estado de conservação; 

- Serviço de bordo especial Mosca Turismo; - Máquina fotográfica; 

- Ingresso para o evento; - Dinheiro e/ou cartão de débito; 

- Acomodação; - Protetor solar e repelente; 

- Guia Acompanhante; - Roupa de banho; 

 - Higiene pessoal; 

NÃO INCLUI - Barraca e tralha de camping; 

- Refeições extras; - Lanterna; 

- Despesas com transportes para passeios; - MUITA ANIMAÇÃO PRA CURTIR O FORRÓ!!! 
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VALORES POR PESSOA 

 
Formas de pagamento do pacote todo: 

A vista sem desconto. 
Pagamento com boleto: Entrada de 30% a vista e ultimo vencimento do boleto até 10 dias antes da 

viagem, sem juros. 
Pagamentos com cartão: Entrada de 30% a vista + 2x sem juros. 

De 3x a 12x no cartão, multiplicar 3% de juros por parcela. Por exemplo, em 3x, 9% de juros, e assim 
por diante.  

Pagamento em cheque, sem juros, com o ultimo vencimento até até 10 dias antes da viagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camping dentro do evento 
Com banheiro e banho quente. 

R$548,00 (lote limitado do evento) 

Chalés da Princesas 
Quartos para 4 ou 8 pessoas, divididos por sexo, sem café da manhã. Localizado a 1000m do local do evento. 

 R$648,00 por pessoa em quarto de 6 pessoas(lote limitado do evento) 
R$698,00 por pessoa em quarto de 6 pessoas(lote limitado do evento) 

Pousada Rafimar 
Localizada a 1400m do evento. Com café da manhã. 

Apartamento duplo luxo com varanda (casal) – R$898,00 
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Fotos do local do evento 

   
 

  
 

VIAJAR É PRECISO!!!  CONHEÇA O BRASIL!!! 
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