
 

 

Cirque du Soleil – Espetáculo OVO 

 

** Parceria Aline, Quero Viajar e Clube Turismo Araraquara: 

 

Data 01/05/2019 (FERIADO) 

Espetáculo as 17h 

Duração: 2h, incluindo 20 min de intervalo. Abertura dos portões: 1h30 antes 
do show 
 

Incluindo no passeio: 

• Transporte em Ônibus – Roteiro – Matão/ Araraquara/ São Carlos ida e 

volta; 

• 1 ingresso Cirque du Soleil – Setor 1 – Seção 208; 

• Parada para almoço (refeição não inclusa) local do almoço a definir; 

• Guia acompanhando em toda viagem; 

 

VALORES: 

 

** Ingresso Inteira: 

Entrada R$ 180,00 

+ 5 parcelas de R$ 120,00  

 

** Ingresso Meia: 

Entrada R$ 160,00 

+ 5 parcelas de R$ 80,00  



Quem paga MEIA entrada? 

 

Documentos que comprovem o direito ao benefício podem ser solicitados no 
momento da compra, retirada na bilheteria e no acesso ao evento. O cliente 
que não apresentar documentação válida não terá direito a reembolso do valor 
pago pelo ingresso ou qualquer tipo de ressarcimento ou compensação 
 
Têm direito à meia-entrada: 
 
 
Estudantes de ensino fundamental, médio e superior (Decreto Federal 8.537 de 
2015): mediante apresentação de carteira de identificação estudantil nos 
termos da legislação em vigor.  
 
Crianças entre 2 anos e 12 anos pagam meia-entrada; 
  
Idosos a partir de 60 anos (Lei Federal 10.741 de 2003): mediante 
apresentação de documento de identidade oficial com foto. 
  
Jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda inscritas no 
CadÚnico (Decreto Federal 8.537 de 2015): mediante apresentação de 
Identidade Jovem acompanhada de documento de identidade oficial com foto. 
  
Pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário (Decreto Federal 
8.537 de 2015): mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência ou de documento 
emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ateste a 
aposentadoria da pessoa por deficiência, acompanhado de documento de 
identidade oficial com foto. 
  
Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do 
quadro de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de 
ensino (Lei Estadual 15.298 de 2014): carteira funcional emitida pela Secretaria 
da Educação ou pela apresentação do holerite do servidor. 
  
Professores da rede pública estadual de ensino de São Paulo (Lei Estadual 
14.729 de 2012): mediante apresentação de carteira funcional emitida pela 
Secretaria da Educação, ou pela apresentação do respectivo holerite. 
  
Estudantes da Educação básica (ensinos fundamental e médio), educação de 
jovens e adultos (ensinos fundamental e médio), educação profissional (básico 
técnico), cursos pré-vestibulares e educação superior (cursos tecnológicos, 
sequenciais de graduação e pós-graduação), regularmente matriculados em 
estabelecimentos de ensino público ou privado, oficialmente reconhecido (Lei 
Municipal 13.715 de 2004): mediante apresentação do documento de 
identificação estudantil expedido pela UNE ou pela UMES/SP. 
  



Aposentados – (Lei Municipal SP nº 12.325/1997): Apresentar documento de 
identidade oficial com foto e cartão de benefício do INSS que comprove a 
condição. 
 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: Livre. Até 12 anos acompanhados dos pais ou 

responsáveis legais. Crianças de até 1 ano e 11 meses podem acessar o 

evento sem ingresso, desde que permaneçam no colo de um responsável 

pagante. Crianças entre 2 anos e 12 anos pagam meia-entrada. É necessário 

selecionar a opção de meia-entrada para estudantes no ato da compra. 

 

 

Responsabilidade do viajante! 

1. Levar documento original; 

2. Caso de criança desacompanhada dos pais, levar autorização 

preenchida e assinada; 

3. Levar documento que comprove o pagamento da meia entrada conforme 

orientações informadas acima; 

4. Comparecer nos horários conforme orientações dos guias; 

 

Autorização de Imagem: 

Fazemos uma linda foto e divulgamos no facebook e instagram, para que 

possam compartilhar e divulgar esse momento. Caso não queiram aparecer na 

foto, por favor, informar com ao guia do grupo no particular; 

Estou ciente da informação da autorização de imagem conforme acima: 

 

Cancelamento: 

1. Em caso de cancelamento ou desistência o viajante é responsável em 

colocar outra pessoa no seu lugar; Valor não reembolsável; 

2. Caso a pessoa tenha pago meia entrada e precise alterar para inteira 

ajudaremos nos trâmites; 

3. Em caso de saúde, avisar com antecedência que ajudaremos a vender 

seu lugar; 

 

 

 

 

  


