PROGRAMAÇÃO PENA2020 – PEQUENO ENCONTRO EM NATAL
Período – 16 a 19 de abril de 2020
2ª Circular de Divulgação
Nobres Castelenses!
Como estou saindo em viagem hoje, 05/12, e só retorno ao Rio às vésperas do Natal, resolvi mandar essa 2ª
circular com basicamente três objetivos:
➢ Agradecer o elevado número de adesões já confirmadas, o que antecipa e garante a expectativa de
sucesso para o evento;
➢ Motivar aqueles que ainda estão não se decidiram para que se unam ao grupo e aumentem ainda
mais a taxa de sucesso do evento e, por fim;
➢ Explicar e detalhar um pouco mais a programação naquilo que já é possível avançar.
1) Programação do Encontro
Período: 16 a 19/04/2020
➢ 1º dia – 5ª-feira (16/4)
a. Check-in no Hotel
b. Evento de Boas-Vindas – 20 às 22:30H (no próprio Hotel)
➢ 2º dia – 6ª-feira (17/4)
c. Manhã – livre no hotel (praia) ou passeios por adesão (buggy ou city tour)
d. Almoço – Tábua de Carne (culinária sertaneja) 13 às 16:30H
e. Tarde – livre no hotel ou passeios (por adesão – visita a lojas de artesanato e pontos
turísticos da cidade) – 15 às 18:30H
f. Jantar – Nau (frutos do mar) 20:30 às 23:30H
➢ 3º dia – Sábado (18/4)
g. Manhã – livre em Jacumã (Condomínio do Burgos) praia ou passeios por adesão
h. Almoço – Churrasco (coordenado pelo Colin) – a partir das 12H
i. Tarde – livre em Jacumã (Condomínio do Burgos) praia ou passeios por adesão
j. Jantar – Carreteiro (coordenado pelo Téo e Ingrid) – 18H
k. Noitada – Casa do Matuto ou outro lugar típico (por adesão para os seresteiros que ainda
tiverem fôlego)
➢ 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
➢ Visita a artesanatos e pontos turísticos de Natal (17/4 à tarde) – duração 3 a 4 horas
➢ Visita ao maior Cajueiro e Praias Sul (Cotovelo e Búzios)
➢ Passeio (buggy) pelas praias, dunas e lagoas da região norte de Natal (Jacumã)
(*) Os passeios são todos alternativos e serão pagos na hora.
(**) Importante que o interesse pelos passeios seja demonstrado com antecedência para que possamos negociar valores e fazer reservas.
3) Pacotes Disponíveis
A adesão / aquisição dos diferentes pacotes e opções que compõem o evento terá de ser feita segundo duas
formas distintas:
➢ Michele Tour (Gabriela) – através dessa agência vocês podem optar por dois pacotes básicos:

o

o

Completo – valor de R$767,00 por pessoa, que pode ser parcelado no cartão em até 5x, e
que inclui: 03 diárias de hospedagem no SERHS, o jantar de boas-vindas e os traslados (provavelmente ônibus devido ao número de adesões) para os locais de almoço (dia 17), jantar
(dia 17) e churrasco/carreteiro (dia 18). O churrasco será em Jacumã, uma praia à 40Km ao
norte de Natal.
Parcial – valor de R$121,00 por pessoa, que inclui apenas o jantar de boas-vindas.

(*) Traslados aeroporto-hotel-aeroporto, embora estejam sendo oferecidos pela Gabriela, sugerimos
que deixem para decidir mais próximo da data do evento. Para que possamos avaliar a demanda e
tentar minimizar custos (o aeroporto fica bem distante do hotel), solicitamos que não deixem de
passar para o Allemand as datas/horas e voos de chegada e saída.
(**) Com relação aos outros traslados, para aqueles que moram em Natal ou proximidades e optarem
por adquirir com a Michele Tour apenas o pacote parcial, sugerimos também informar ao Allemand
a demanda e o número de pessoas para cada um dos casos (almoço, jantar e churrasco). Assim será
possível avaliar a possibilidade / necessidade de contratação de Van ou Ônibus suplementar.
(***) Os valores dos dois pacotes (completo e parcial) estão garantidos pela Michele Tour / SERHS
para contratação até final de fevereiro próximo.

Hotel SERHS – 5 estrelas
➢ Aquino Tour (Bill) – através dessa “agência” vocês farão a adesão e pagamento (via conta bancária
que será aberta e divulgada quando do meu retorno a Natal em janeiro), dos seguintes eventos (os
valores eventualmente fornecidos já foram previamente negociados, mas ainda não fechados porque estamos aguardando uma melhor estimativa da demanda:
o

Almoço – será num restaurante à beira mar especializado em comida nordestina (carne de
sol, peixe grelhado e outras guloseimas) – valor estimado: R$80,00 por pessoa (bebida inclusa – não alcoólicas, caipifrutas e cerveja).

o

Jantar – será num dos mais famosos restaurantes de frutos do mar, com música ao vivo –
valor estimado: R$160,00 por pessoa (bebida inclusa – não alcoólicas, caipifrutas, cerveja e
vinho).

Restaurante NAU Frutos do Mar – salão exclusivo
o

Churrasco / Carreteiro – será num espaço muito bonito à beira mar na praia de Jacumã, com
direito à praia, piscina, sauna e outros atrativos. Ainda não temos um valor definido para o
evento, mas acreditamos que possa ficar no entorno dos R$80,00 por pessoa.

o

Camisa / boné – para a camisa será preciso informar o tamanho desejado (P/M/G ou GG) e
o tipo (H – masculino ou M – baby look para as mulheres). O sol em Natal é forte, sugerimos
o uso de boné (para os homens) e viseira (para as mulheres). O modelo da camisa é mostrado a seguir, o do boné/viseira ainda não ficou pronto. Ainda não temos um valor fechado
porque depende muito da demanda, mas deve ficar no entorno dos R$50,00 para a camisa
e R$20,00 para o boné. O boné será azul no tom da gola da camisa. Quanto a cor ou cores
das viseiras ainda não decidimos.

4) Notas Diversas
➢ A adesão ao pacote do hotel, segundo informação da Gabriela, já foi feita por alguns companheiros em duas etapas: contrataram o pacote completo para 01 pessoa (dividido no cartão em 5x)
e já deixaram reservado o pacote completo da 2ª pessoa (a ser concluído em fevereiro) que,
também, será dividido em 5x. Me pareceu uma boa estratégia, além de garantir o preço combinado com o hotel, que vigora até fevereiro, diminui o valor e estende as parcelas por um período
maior.
➢ Solicito que todos já comecem a encaminhar ao Aquino as adesões aos eventos do almoço, jantar
e churrasco/carreteiro para que ainda em janeiro se tenha uma previsão mais firme da demanda
e se possa finalizar a negociação com os restaurantes e churrasqueiro.
➢ Outra demanda importante de ser definida logo é a relativa ao boné/viseira e camisa, não só pela
negociação do preço, mas, também, pelo tempo necessário para sua confecção.
➢ O pagamento dos itens sob controle do Aquino também poderá ser dividido em até 3 parcelas,
com início em janeiro, assim que divulgarmos a conta e os valores finais. Vamos precisar de recursos antecipados para garantir as encomendas.
➢ Quem aderir após fevereiro ou não concluir o pagamento até final de março, não contará com o
parcelamento e, muito provavelmente, não contará com os mesmos valores.
➢ NÃO DEIXEM de repassar para o Allemand as informações sobre chegada e saída de Natal.
➢ Usem o grupo PENA2020 para levantar e dirimir dúvidas. Quem aderir ao evento e não ver seu
nome incluído no PENA2020, recorra ao Allemand, Aquino, Burgos, Alvarenga ou Roberto para
que façam a inclusão.
É isso pessoal, esperamos que as informações estejam claras e suficientemente detalhadas. Qualquer dúvida
o caminho mais seguro e indicado é o grupo PENA2020.
Sigamos em frente ....
UM FELIZ NATAL À TODOS DA FAMÍLIA TMCB!
Forte abraço.

