AGENDAMENTO VISITAÇÃO
AQUÁRIO DE UBATUBA
2016

IMPORTANTE
COMO PROCEDER:

*Preencher o formulário, atente para o preenchimento correto das informações e da data
escolhida, este formulário é o que garante o melhor atendimento.
*Envie
o
formulário
preenchido
por
e-mail
para
agendamento@aquariodeubatuba.com.br e/ou ea@aquariodeubatuba.com.br, ou por
Fax: (12) 3834-1382, a/c Mariane.
*Efetuar depósito de 20% do valor total do grupo no banco e enviar um fax do
comprovante para (12) 3834-1382 e/ou por e-mail, com a identificação da escola/grupo;
em até 5 dias úteis após o envio do formulário de agendamento e 7 dias antes da
data do agendamento para que o agendamento possa ser efetivado.
Banco
Banco do Brasil

Agência
2748 – 0

Conta Corrente
5101 – 2

Favorecido: Argonauta, Comércio e Serviços Oceanográficos
*O pagamento dentro do prazo garante um bom atendimento e monitores adequados ao
grupo. O NÃO PAGAMENTO COM ANTECEDÊNCIA NÃO GARANTE A
MONITORIA.
*Confirmar no dia anterior à visita pelo telefone (12) 3834-1382, com o nome da
escola/grupo, horário e número de visitantes, para que não ocorra nenhum contratempo.
OBS: O valor do adiantamento só será devolvido caso a visita seja cancelada com até 3
dias úteis de antecedência.
O valor restante deverá ser pago no ato da entrada no Aquário.
Caso haja um atraso, sem aviso prévio, superior a 20 minutos a monitoria corre risco de
ser realizada de forma sucinta para que não atrase o atendimento do grupo seguinte.
Atrasos superiores à 45 minutos, sem justificativas, não terão acompanhamento de
monitor e o preço, com monitoria, será mantido.

*Entre em contato com a COMTUR pelo telefone (12) 3833-9887, para verificar a
taxa de entrada na cidade de Ubatuba. *Este procedimento não tem nenhuma
relação com o Aquário de Ubatuba, é uma exigência da cidade.

VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO
MANTIDOS SOB AGENDAMENTO
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OPÇÕES DE PROGRAMAÇÕES E ATIVIDADES PARA GRUPOS

A visita ao Aquário pode ser feita de diferentes maneiras:
1. Visita ao aquário sem o acompanhamento de um monitor.
Solicitamos que os grupos se organizem, de forma que, seus próprios monitores ou
acompanhantes se responsabilizem pela ordem e segurança dos pertencentes ao grupo.
Os aquários possuem identificações e textos explicativos, porém não haverá guias ou
monitores do aquário durante o circuito de visitação.
Para esse tipo de visita não há cortesias para acompanhantes. Apenas 1 cortesia
para o professor responsável.
Caso tenha uma visita monitorada no dia e horário de chegada, o grupo deverá
esperar o término da monitoria para entrar.
Valores para visitas sem monitoria com agendamento prévio:

GRUPOS
Escolas/ Universidades
Públicas, igrejas,
instituições sem fins
lucrativos e terceira idade
Escolas /Universidades
particulares
Empresas e agências –
grupos de adultos

SEM
MONITORIA

R$ 7,00
R$ 14,00
R$ 25,00

2. Visita ao aquário com o acompanhamento de um monitor especializado.
Neste caso, o agendamento é feito em horas pares, com uma duração de
aproximadamente 1h30, com necessidade de agendamento prévio. Para um melhor
aproveitamento da visita, devem ser formados grupos de até 20 pessoas por monitor.
Para cada 10 alunos, 1 cortesia para professores acompanhantes.
Para grupos maiores podemos:
*Dividir em dois grupos com dois monitores;
*Enquanto um primeiro grupo de 20 pessoas realiza a visita, o restante do grupo assiste
a um vídeo documentário;
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*Para grupos que irão visitar o Aquário e o Projeto TAMAR no mesmo dia, os grupos
podem se dividir em 2, de forma que enquanto uma parte está visitando o aquário outra
parte visita o TAMAR.
OBS: Para grupos maiores do que 40 pessoas deverão ser agendados 2 horários.
Entrar em contato diretamente com o TAMAR para agendamento. – 3832-7014
MÍNIMO 7 DIAS DE ANTECEDÊNCIA PARA AGENDAMENTO
Obs.: As visitas monitoradas são agendadas de segunda-feira a sexta-feira.
Preço por aluno:
GRUPOS
Escolas/ Universidades
Públicas ou Instituições
sem fins lucrativos
Escolas /Universidades
Particulares e terceira
idade
Empresas e Agências –
grupos de adultos

MONITORADA

R$ 8,00

R$ 15,00
R$ 29,00

