PROGRAMAÇÃO PENA – PEQUENO ENCONTRO EM NATAL
Período – 16 a 19 de abril de 2020
1ª Circular de Divulgação
Companheiros da TMCB!
Incumbidos de organizar o encontro em Natal estamos trabalhando com o objetivo não só de proporcionar
mais uma das costumeiras reuniões da turma, mas, também, um evento que pela distância e as belezas de
Natal, agregue o maior número de colegas, uma vez que muitos não compareceram aos eventos realizados
em 2018 e esperamos motivá-los a marcarem presença neste.
Natal é uma cidade com vocação turística e, portanto, com excelentes hotéis, restaurantes, praias e passeios.
Conciliar momentos de descontração em grupo com as oportunidades de hospedagem, culinárias e de eventuais passeios, é o desafio que estamos tentando enfrentar.
Esperamos que o programa que montamos e as facilidades de contato para adesão, de valores dos diferentes
pacotes e das formas de pagamento que divulgamos em parte a seguir, ajudem na rápida tomada de decisão
de vocês e que possamos contar com um forte número de adesões.
A pressa em divulgar a programação é para que possam conseguir os melhores pacotes aéreos e os melhores
preços dos demais eventos. Informamos que esta é a primeira programação e pode sofrer adaptações a medida que constatarmos a adesão de vocês.
1) Programação
Período: 16 a 19/04/2020
➢ 1º dia – 5ª-feira (16/4)
a. Check-in no Hotel
b. Evento de Boas-Vindas – 20 às 22H (no Hotel)
➢ 2º dia – 6ª-feira (17/4)
c. Manhã – livre no hotel (praia) ou passeios sugeridos por adesão
d. Almoço – Mangai ou Tábua de Carne 13 às 15H (buffet com comanda individual)
e. Tarde – livre no hotel ou passeios (por adesão)
f. Jantar – Nau ou Camarões 20 às 23H
➢ 3º dia – Sábado (18/4)
g. Manhã – livre em Tabatinga (Condomínio do Burgos) praia ou passeios por adesão
h. Almoço – Churrasco (coordenado pelo Colin)
i. Tarde – livre em Tabatinga (Condomínio do Burgos) praia ou passeios por adesão
j. Jantar – Carreteiro (coordenado pelo Téo e esposa do Roberto) em Tabatinga
k. Noitada – Casa do Matuto ou outro lugar típico (opcional por adesão)
➢ 4ª dia – Domingo (19/4)
l. Manhã – livre no hotel (praia) ou passeios por adesão
m. Almoço de Encerramento – no hotel (buffet com comanda individual)
2) Passeios Alternativos por Adesão
➢
➢
➢
➢

City Tour 1 com visita a artesanatos e pontos turísticos de Natal
City Tour 2 com visita a Piranji, maior Cajueiro e Praias de Cotovelo e Búzios
Passeio de Buggy 1 pelas praias da região norte de Natal até as Dunas de Genipabú
Passeio de Buggy 2 pelas praias de Tabatinga e Búzios

(*) Os passeios alternativos serão pagos na hora e diretamente ao agente de turismo.

(**) é importante que o interesse seja demonstrado com antecedência para que possamos negociar
valores e reservar transporte.
3) Hospedagem – Hotel SERHS
➢ Pacote disponíveis:
1) Completo – inclui 3 diárias no hotel, recepção de boas-vindas e 3 translados (ida e volta para
restaurantes e churrasco). Valor: R$767,00 por pessoa, com pagamento no cartão parcelado
em até 5x.
2) Parcial – inclui apenas a recepção de boas-vindas. Valor: R$121,00 por pessoa.
(*) Aqueles que desejarem o pacote parcial e os 3 translados ou apenas 1 (para a região do churrasco), devem solicitar cotação diretamente à Gabriela que vai montar uma lista independente.
(**) Importante – estes valores estão garantidos para fechamento até final de fevereiro direto
com a Michele Tour (Operadora Gabriela).
➢ O SERHS é um hotel 5 estrelas, com uma área de recreação extensa e bonita, além de oferecer
acesso direto à praia. https://www.serhsnatalgrandhotel.com/?utm_source=google&utm_medium=local.

➢ A Michele Tour, agência de viagens, através da operadora Gabriela (prospecto em anexo) é quem
vai fechar diretamente com vocês a compra do pacote que desejarem – completo ou parcial.
➢ Para os que desejarem esticar a estadia, foi negociado com o hotel, para reservas realizadas até
fevereiro/2020, a extensão do valor da diária de R$385,00 (em apartamento luxo duplo frente
para o mar) para entradas anteriores ao dia 16 e/ou saídas posteriores ao dia 19. A princípio
foram negociados 2 dias antes e 2 dia após, mas se alguém quiser esticar um pouco mais é só
negociar direto com Gabriela da Michele Tour.
3) Passagens e Translado Aeroporto – Hotel
➢ Passaremos uma relação da turma e a Michele Tour, através da Gabriela, entrará em contato
com cada um se disponibilizando a montar grupos e conseguir preços mais accessíveis para as
passagens aéreas e translado do aeroporto, uma vez que ele fica bem distante – aproximadamente 01 hora do hotel.
➢ Pretendemos deixar a Gabriela livre para implementar sua própria estratégia de contato, convite
para participação e oferta de pacotes aéreos.

➢ Não há qualquer compromisso do aéreo ser adquirido através da Michele Tour, apenas será mais
um canal para sondarem preços mais accessíveis. Aos que comprarem suas passagens de forma
direta e precisarem de transporte do aeroporto, indicaremos motoristas de Uber conhecidos e
com preço fixo, ou poderão fazer uso dos serviços de Van do próprio aeroporto.
➢ Devido à distância e a provável irregularidade no horário de chegadas dos diferentes voos, alguns
inclusive de madrugada, é importante que isto seja informado à Comissão com antecedência
uma vez que o horário de check in do hotel. Para os que forem chegar na madrugada do dia 16
procuraremos uma solução alternativa e menos onerosa para abrigá-los até o horário do check
in no SERHS que é às 15H.
➢ Conversei com Gabriela e ficou acertado que para quem adquirir os aéreos com a Michele Tour,
eles negociarão entrada mais cedo no hotel.
4) Evento de Boas-vindas – noite de 5ª-feira, dia 16/4 (20 às 22H)
➢ Será nas dependências do hotel. O salão será aberto às 19:30H e o evento se estenderá até às
22H ao som de música ao vivo, assim todos terão possibilidade de desfrutar do parque aquático
do hotel ou da praia durante o período da tarde.
➢ O evento consistirá em aperitivos, bebidas sem álcool, cerveja e um jantar.
5) Almoço de 6ª-feira – Comida típica nordestina (13 às 15H)
➢
➢
➢
➢

Será, em princípio, no Mangay de Ponta Negra.
Modalidade – Buffet self service
Custo – Será divulgado na próxima circular
Pagamento – individual via comanda (alimentação, sobremesa e bebida)

http://mangai.com.br/unidades/natal-ponta-negra/
6) Jantar de 6ª-feira – Frutos do Mar (20 às 23H)
➢ Será, em princípio, no Nau.
➢ Modalidade – Buffet especial em área reservada e isolada do salão principal
➢ Custo – Será divulgado em breve, com adesão e pagamento via Aquino

➢ Som ao vivo

http://site.naufrutosdomar.com.br/
7) Almoço de Sábado – Churrasco
➢ Será em Tabatinga, uma região de praia ao sul de Natal, no condomínio do Burgos.
➢ O condomínio é junto à praia, a condução sairá cedo do hotel para que possam desfrutar da praia
e de eventuais passeios na região – que serão opcionais por adesão.
➢ Custo – Será divulgado em breve, com adesão e pagamento via Aquino.
➢ Som ao vivo.
➢ O churrasco será coordenado pelo nobre colega Colin.
8) Jantar de Sábado – Carreteiro
➢
➢
➢
➢

Será em Tabatinga, no condomínio do Burgos, onde permaneceremos após o churrasco.
Custo – Será divulgado em breve, com adesão e pagamento via Aquino.
Som ao vivo – esperamos poder contar com Allemand
O carreteiro será elaborado pela equipe composta por Téo, Ingrid e seu irmão.

9) Almoço de Encerramento – Domingo
➢ Será nas dependências do próprio hotel e por adesão.
➢ Custo – será via comanda individual (tanto comida como bebida).
É isso pessoal, esperamos ter conseguido expor de forma clara toda a programação, mas nos colocamos à
disposição dos companheiros que tiverem alguma dúvida específica ou mesmo sugestão.
O sucesso do evento está nas mãos de vocês uma vez que, quanto mais cedo aderirem ao evento e começarem a pagar pela programação, melhores condições nos proporcionarão para negociar preços e vantagens
que reverterão em benefícios para todos.
Para melhor divulgar notícias e receber a comunicação de vocês, será criado um grupo no Zap – PENA2020 –
onde os que aderirem ao evento serão incluídos. Na próxima circular divulgaremos os valores que ainda
faltam e a forma de pagamento.
Um forte abraço!

