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PARABÉNS PELA ESCOLHA!
Seja bem vindo ao NR!
Este Guia do Acampante foi feito especialmente pensando nas dúvidas
e nos pontos mais importantes para que a estada no NR seja muito
prazerosa e bem aproveitada. Sugerimos que seja lido na íntegra.
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Com a maior e mais completa infraestrutura da América Latina, o NR
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mais divertidas opções de lazer em suas duas unidades.

IDENTIFICAÇÃO DE PERTENCES_________________________________ 7

Os monitores são criteriosamente selecionados e formados para compor
a melhor equipe de monitoria do Brasil, que estará com o acampante em
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As ações de todos os acampantes do NR devem sempre buscar a
preservação da vida, da natureza e da infraestrutura que estará à
disposição para proporcionar a todos férias inesquecíveis. Não é permitido
o consumo de bebidas alcoólicas, fumo ou drogas de qualquer espécie.
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Caso haja interrupção da temporada por qualquer motivo, o acampante não
terá direito a qualquer tipo de devolução referente aos dias não gozados
no acampamento. Caso haja necessidade particular de ida e volta de um
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O QUE LEVAR?

ATIVIDADES
As atividades do NR são executadas seguindo padrões e normas de segurança.
As regras e normas das atividades devem ser rigorosamente seguidas pelos
acampantes para que tenham uma estada tranquila e um ótimo aproveitamento
da viagem. Senhores pais: por favor informem na Ficha de Saúde as atividades
que seu(sua) filho(a) não está autorizado(a) a participar. Durante as temporadas
são realizados torneios esportivos com premiações para os primeiros colocados.
A participação é sempre facultativa.

Atividades esportivas
futebol • vôlei • handebol • taco •
basquete • queimada • tênis**

Atividades aquáticas
caiaque • piscinas • pescaria • polo aquático •
biribol • toboágua • ofurô*

Atividades artísticas

Atividades de aventura
tirolesa • slackline • parede de alpinismo
• hover board • trilha seca

teatro • dança • marcenaria* • sala de arte •
jornal mural • culinária

Atividades recreativas
gincanas • videokê • baladas •
festas temáticas

Salão de jogos

Outras atividades
touro mecânico* • passeio a cavalo ou charrete
• cama elástica • skate

* Somente no NR1 | ** Somente no NR2

ping-pong • tamancobol • pebolim

Dica NR
Utilize as caixas ao lado de cada item de “O que levar?” para “ticar” os itens
providenciados para a viagem. Exemplo:

Para uso pessoal
1 lanterna com pilhas
1 saco para roupa suja

4
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A quantidade de itens a serem levados é para toda a temporada e pedimos não
exceder a quantidade sugerida. Para as temporadas de 14 ou 21 basta aumentar
um ou dois itens no vestuário diário. O nosso serviço de lavanderia garante roupas
limpas diariamente.
Atenção: Sugerimos que roupas, calçados, objetos e acessórios que forem
levados pelo acampante sejam de baixo valor, visto que o NR não arcará com
o custo de nenhum tipo de peça caso ocorram perdas, danos ou extravios.
Cama
1 cobertor quente
1 fronha
1 jogo de lençol por semana*

Banho e Piscina
2 toalhas de banho
1 toalha de rosto

2 pijamas de inverno

1 toalha para piscina

Para uso pessoal

1 roupão (opcional)

1 lanterna com pilhas
1 saco para roupa suja
sabonete e saboneteira
creme dental
escova de dentes
desodorante
shampoo e condicionador
pente/escova de cabelos
protetor solar fator 30
manteiga de cacau
capa de chuva
secador de cabelos

2 maiôs, biquínis ou sungas
1 touca de banho
Vestuário Diário
9 camisetas
2 pares de tênis
8 pares de meias
6 calças compridas de moletom quentes
6 blusas de moletom quentes
6 shorts ou bermudas
1 boné
Roupa velha para trilha

(ou sleepingbag + 1 lençol)

(110v no NR1 e 220v no NR2)

Somente no NR2:
Raquetes e bolinhas de tênis
podem ser levadas (devidamente
identificadas)

1 par de chinelos tipo “havaianas”

1 par de chuteiras (opcional)
Calcinhas /soutiens ou cuecas
(em número superior a 6)

Luvas / gorro / cachecol
1 casaco tipo “japona”

(*) Em caso de enurese noturna aumentar a roupa de cama e enviar forro de colchão.
O NR emprestará travesseiros aos acampantes.

Existem itens específicos para as temporadas Broadway Master
Class e Juventus Camp. Por favor verifiquem no final deste Guia
do Acampante.

www.nr.com.br/ferias • 11 5090 7419 •
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ROUPAS PARA AS FESTAS
Kids - NR1
11/7 a 17/7
Broadway Masterclass
NR2 - 24/7 a 30/7

FESTA JUNINA

Remende suas calças, coloque
camisa xadrez, vestido de xita e
chapéu de palha. O arráia vai ser
bão demais!

FESTA DAS NAÇÕES

Escolha um país para
representar, vista uma roupa
típica e venha brincar com os
monitores.

NOITE BRASILEIRA

O Brasil é um lugar maravilhoso,
cheio de belezas e regionalismo.
Que tal representar um pouco
disso nesta noite especial?

FESTA MUNDI

Comidas típicas de lugares
diferentes. Escolha seu traje
e divirta-se nesta festa
multicultural.

Juventus - NR2
24/7 a 30/7
Kids - NR1
18/7 a 24/7

Teens - NR2
11/7 a 17/7
Teens - NR2
18/7 a 24/7
Minichefs - NR2
18/7 a 24/7

Em todas as temporadas teremos o Café da manhã do pijama (use um pijama
bem legal, pantufa ou chinelo) e o Almoço das torcidas
(traga a camiseta do seu time do coração).

FOTOS E VÍDEOS
Os familiares poderão acompanhar a programação pelo Diário de Bordo e o Álbum
de Fotos via internet através do nosso site www.nr.com.br.
O Diário de Bordo e o Álbum de Fotos são espaços em nosso site onde você
terá acesso a fotos, vídeos, relatos e resumos das atividades do dia dos nossos
acampantes em nossas duas unidades. É uma maneira de aproximar os familiares
e amigos do grupo que está se divertindo muito conosco nas férias. O conteúdo é
atualizado no mínimo duas vezes ao dia.
Nas páginas 12 e 13 desde Guia do Acampante há um “Especial
Diário de Bordo” sobre como irão funcionar as fotos, vídeos e
notícas das temporadas em nosso novo site.
6
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IDENTIFICAÇÃO DE PERTENCES
A organização do NR fornecerá um código único e intransferível para o acampante
identificar adequadamente suas roupas e objetos pessoais, sendo isso de extrema
importância para evitar extravios.
Designamos abaixo, os locais adequados e sugerimos o uso da caneta para tecido.
(Para eficácia da ação, marque as roupas com, no mínimo, 24 horas de antecedência
do embarque).
Identifique as toalhas, lençóis e fronhas.
Escreva o código do acampante nas etiquetas das camisetas, camisas, malhas e
agasalhos. Os calçados devem ser marcados na parte interna.
Colocar o código nos shorts, bermudas, cuecas, calcinhas, calças e maiôs.

Identifique as
toalhas, lençóis
e fronhas.

Os calçados
devem ser
marcados na
parte interna.

Escreva o código
do acampante
nas etiquetas
das camisetas,
camisas, malhas
e agasanhos.

Colocar o código
NR nos shorts,
bermudas, cuecas,
calcinhas, calças
e maiôs.

SERVIÇO DE LAVANDERIA
O serviço de lavanderia que o NR oferece é diário e não tem
custo adicional. Sugerimos que roupas delicadas (tecidos
finos, decoradas com pedras , etc.) não sejam enviadas para
lavagem. A lavanderia do NR possui equipamento industrial
e não nos responsabilizaremos por eventuais danos que
possam acontecer a essas roupas.
Não são lavadas: roupas grossas, pesadas (casacos, roupa
de cama, etc.) e roupas sem marcação.
www.nr.com.br/ferias • 11 5090 7419 •
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OBJETOS DE VALOR

COMUNICAÇÃO POR E-MAIL

Jóias, relógios, telefone celular, ipod e similares não são usados na
temporada no NR e não devem ser levados. Caso isso ocorra, o NR
não se responsabilizará pelos mesmos.
Se levado, o telefone celular será recolhido ao chegar e devolvido
somente na hora do embarque de retorno.
Não Levar: patins, skate e similares.
•

OBJETOS PERDIDOS

•
•
•

Caso o acampante tenha perdido algum objeto no NR preencha
o formulário em www.nr.com.br/objetosperdidos e aguarde o
nosso contato.
Os objetos perdidos no NR e localizados pela nossa equipe permanecerão nas
unidades durante o período de 19/08 a 31/10 de 2016. Após esta data serão
doados a entidades beneficentes.
O NR NÃO arcará com custo de nenhum tipo de vestimenta,
calçados e objetos caso ocorram perdas, danos ou extravios.

ANIVERSARIANTES
Aniversários que ocorrerem durante a temporada
serão comemorados no NR em momento específico da
programação.
No dia do aniversário, o acampante poderá receber
telefonema dos familiares nos seguintes horários:
10h / 16h / 20h. Nos demais horários, o acampante
estará em atividade.
Não serão permitidas visitas
8
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Kids - NR1

11/7 a 17/7

nr1@nr.com.br

Broadway Masterclass - NR2

24/7 a 30/7

nr2@nr.com.br

Juventus - NR2

24/7 a 30/7

nr2@nr.com.br

Kids - NR1

18/7 a 24/7

nr1@nr.com.br

Teens - NR2

11/7 a 17/7

nr2@nr.com.br

Teens - NR2

18/7 a 24/7

nr2@nr.com.br

Minichefs - NR2

18/7 a 24/7

nr2@nr.com.br

No “assunto” da mensagem colocar: CÓDIGO / NOME / UNIDADE
(Ex: 12345 - Francisco Santos - NR1)
NÃO SERÃO RECEBIDAS MENSAGENS COM ANEXO
O tempo de trânsito do documento é de 24 horas devido ao fato de estarmos localizados em uma
região com forte oscilação no sinal de internet.
O recebimento e envio de e-mails não são cobrados.

IMPORTANTE: Telefonemas não são permitidos, exceto autorizados pela
direção do NR.

CONDUTA
As ações no NR devem sempre buscar a prática saudável do esporte, preservação da
vida, da natureza e da infraestrutura que estará à disposição para proporcionar a você
e a seus amigos uma estada inesquecível. Não é permitido o consumo de bebidas
alcoólicas, fumo ou drogas de qualquer espécie.

TURMA NR
O NR é a oportunidade perfeita para criar novas amizades e desenvolver o convívio
social. Ir com amigos já conhecidos é ótimo, mas poder conhecer novos é ainda
melhor. O acampante deve estar aberto para esta oportunidade!
Se mesmo assim ainda quiser ficar no mesmo quarto/chalé que um amigo, terá que
optar pela Turma NR através do nosso portal www.portalnr.com.br.
IMPORTANTE: Os pedidos somente serão aceitos pelo Portal NR e
se estiverem de acordo com as normas estabelecidas. Estas normas
estão descritas no portal. Consulte!
Não haverá possibilidade de fazer Turma NR para quem não fizer
uma temporada completa.
www.nr.com.br/ferias • 11 5090 7419 •

9

SAÚDE DO ACAMPANTE
A Ficha de Saúde é um documento extremamente
importante e deve ser preenchido na íntegra e
obrigatoriamente entregue no ato da inscrição, para
validação da mesma. Informar nela o Convênio Médico do
acampante bem como o número da carteirinha.
Recomendamos a verificação de vacinas, consultas
médicas e odontológicas antes da temporada.
Somente deverão embarcar para o NR, crianças que estiverem em perfeito
estado de saúde no dia da partida. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com o
departamento médico do NR. No caso de ocorrência de doença contagiosa ou de
caráter severo durante o acampamento, os pais serão contatados e deverão buscar
o acampante na temporada.

SERVIÇO DE CANTINA NOVOS PROCEDIMENTOS
Estamos com um novo procedimento em relação à cantina do NR.
Agora os responsáveis devem autorizar um valor limite para os
gastos do acampante durante a temporada de férias. Isso deverá
ser feito através do link que aparecerá no Portal NR durante o
processo de inscrição ou através do endereço www.cantinanr.com.br . Nesse
processo, além do valor determinado, haverá o compromisso de honrar a dívida
contraída durante o período de estada no acampamento até o limite pré-definido.
Esse valor autorizado tem como objetivo cobrir eventuais gastos com:
- Consumo de refrigerantes, sucos, doces, sorvetes, etc.
- Aquisição de material de uso pessoal (pilhas, escova de dentes, absorventes, etc)
- Medicamentos de uso individual e contínuo.

DEPARTAMENTO MÉDICO

- Eventuais lembranças da boutique (chaveiros, bonés, camisetas)
Portanto é desnecessário levar dinheiro ao NR. Caso isso ocorra o mesmo será recolhido
no primeiro dia e entregue ao final da temporada quando do retorno do acampante.

O NR possui departamento médico que conta com enfermagem
em período integral e um médico que comparecerá ao
acampamento para consultas e avaliação quando houver
necessidade.

Acampantes que não tiverem seus limites de gastos autorizados não poderão
utilizar os serviços de cantina e/ou boutique.

A enfermaria dispõe de medicamentos de uso geral bem como
materiais para pequenos curativos.

O consumo de alimentos, guloseimas, chocolates e outros somente poderá ser feito a
partir do serviço da cantina para que se preserve a segurança alimentar dos acampantes.

Serão cobrados materiais e medicamentos específicos, se utilizados continuamente
durante a temporada.

Portanto solicitamos que o acampante não leve produtos que não sejam os que
irá consumir durante a viagem de ida ao NR. Caso isso ocorra o excedente será
guardado durante a temporada e devolvido no momento do embarque de retorno.

O acampante não poderá ter medicamentos em seu poder.
Medicamentos específicos que o acampante tenha que tomar durante sua estada,
deverão ser identificados e entregues à enfermeira, no local de embarque, ou
no escritório do NR na semana que antecede a partida, contendo por escrito as
orientações sobre sua administração.

Ao final da temporada será comunicado à família as despesas efetuadas e seguirá
a orientação de como saldar esse débito.

Maiores detalhes poderão ser encontrados no endereço www.cantinanr.com.br

Atenção: medicamentos que requeiram prescrição médica serão
ministrados somente se acompanhados da receita médica.
10
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SEGURO VIAGEM
Todo acampante terá a seu dispor um serviço de assistência médica, que cobrirá
eventuais custos com acidentes no período em questão.

ESPECIAL DIÁRIO DE BORDO
Acesse o site do NR www.nr.com.br role a página até encontrar
estes ícones:

O serviço de assistência médica não cobrirá despesas no caso de:
• Tratamentos e serviços suplementares executados em função de acidentes
gerados por infração do acampante às regras gerais e normas de segurança do
acampamento.
• Tratamento de moléstias ou estados patológicos provocados pela ingestão de
drogas, entorpecentes ou psicotrópicos, uso de bebidas alcoólicas ou remédios
sem receita médica.
• Tratamentos e serviços suplementares ocasionados na origem da viagem
(Preexistência)
• Tratamentos e serviços suplementares executados após o término da viagem,
mesmo que em continuidade ao tratamento iniciado no NR.

ESPECIAL DIÁRIO DE BORDO
Separamos o antigo Jornal da Temporada em dois novos e organizados lugares no
nosso site – O Diário de Bordo e Álbum de Fotos.
O Diário de Bordo é o lugar onde teremos o resumo, o vídeo e um link para as fotos
do dia.
Em Álbum de Fotos teremos as fotos do dia já em um tamanho maior para facilitar
a busca. Clicando na foto selecionada será possível vê-la maior, compartilhar ou
salvá-la.

Após escolher entre as duas opções, do seu lado esquerdo você
verá um calendário divido em 3 partes:

Tipo de evento - no nosso caso Temporada
de férias. Aqui você irá escolher a
temporada desejada.
Calendário - Aqui você irá escolher a data.
Botões de ação - Aqui você terá que clicar
em Pesquisar para que o sistema processe
sua busca.
Monte suas opções e clique em Pesquisar.
No centro da tela você verá o resultado.

No rodapé do Diário de Bordo haverá um link para o Álbum de Fotos. E do Álbum
de Fotos para o Diário de Bordo.
Veja o esquema ao lado como isso funciona.

12

• NR Acampamentos • Férias Julho - 2016

www.nr.com.br/ferias • 11 5090 7419 •

13

PARTIDA E RETORNO

IMPORTANTE

Partida
Temporada - local - data

Dia - horário

Local da partida

Kids - NR1 - 11/7 a 17/7

11/7 - segunda

8h30

Center Norte

Kids - NR1 - 18/7 a 24/7

18/7 - segunda

8h30

Center Norte

Minichefs - NR2 - 18/7 a 24/7

18/7 - segunda

8h45

Center Norte

Broadway Masterclass - NR2 - 24/7 a 30/7

24/7 - domingo

10h

Center Norte

Juventus - NR2 - 24/7 a 30/7

24/7 - domingo

10h

Center Norte

Teens - NR2 - 11/7 a 24/7

11/7 - segunda

8h45

Center Norte

Retorno
Temporada - local - data

Dia - horário

Local de retorno

Kids - NR1 - 11/7 a 17/7

17/7 - domingo

11h30

Center Norte

Kids - NR1 - 18/7 a 24/7

24/7 - domingo

11h30

Center Norte

Minichefs - NR2 - 18/7 a 24/7

24/7 - domingo

12h

Center Norte

Broadway Masterclass - NR2 - 24/7 a 30/7

30/7 - sábado

19h

Escritório NR - SP

Juventus - NR2 - 24/7 a 30/7

30/7 - sábado

9h

com os pais

Teens - NR2 - 11/7 a 24/7

24/7 - domingo

12h

Center Norte

SOBRE OS LOCAIS
Sobre as partidas e retornos que acontecerão no Center Norte enviaremos um boletim
por e-mail com detalhes sobre estas operações. Informe-se sobre o esquema de
validação dos tickets no local pois poderá haver cobrança pelo tempo de uso do
estacionamento por parte do shopping.
O retorno do evento Broadway Master Class será no Escritório do NR em
São Paulo à Travessa Ubirassanga, 41 - Campo Belo.
O atletas do Juventus Camp irão retornar com os pais após a cerimônia
de encerramento que acontecerá no NR2 localizado à Rodovia SP50, Km
146,.5 Bairro do Retiro em Sapucaí Mirim. Se utilzar o aplicativo Waze
basta digitar “Acampamento NR2”.
14
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• Deverão estar no local da partida o acampante juntamente com o responsável, com
antecedência mínima de 30 minutos. A tolerância para o embarque é de 10 minutos,
após a tolerância os presentes seguirão viagem à unidade de destino.
• Os remédios devem ser entregues para a enfermeira da unidade no local da partida.
• Todas as malas seguirão nos respectivos ônibus dos acampantes.
• Para identificação de malas utilize o TAG de mala para identificação. As meninas
devem identificar suas malas com as fitas vermelhas distribuidas pelo NR.
• Sugerimos que o acampante leve um lanche para a viagem de ida, pois não há parada
programada.
• Dúvidas e outras informações acesse o nosso site www.nr.com.br ou ligue para
11 5090 7419.
• Em caso de atraso, por qualquer motivo, fica por conta da família o transporte do
acampante até a unidade.
• Os acampantes que forem levados diretamente ao acampamento deverão chegar
até as 13h e serão recepcionados na portaria, onde deverão ser deixados pelos
pais e/ou responsáveis.

BOA VIAGEM!

Acampantes que irão participar dos seguintes eventos:
• Broadway Master Class
• Juventus Camp
Há mais informações para vocês nas páginas seguintes.

www.nr.com.br/ferias • 11 5090 7419 •
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JUVENTUS CAMP BRAZIL
POGRAMA

HORÁRIO

ATIVIDADE

A cerimônia de encerramento ocorre no último dia (sábado, 30 de julho) no NR2
(ver mapa) a partir das 9 horas.
Cada acampante poderá receber dois convidados para participar do evento que
deverão, ao término, levá-lo de volta para sua casa. Para oficializar a participação,
os convidados, pais, parentes ou responsáveis deverão preencher o FORMULÁRIO
PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCERRAMENTO JUVENTUS CAMP BRAZIL que é
disponibilizado no ato da inscrição.

8:00 - 9:30

Café da manhã

9:30 - 12:30

Treinos de futebol (técnico, tático e amistoso) e Atividades NR

12:30 - 13:30

Almoço

13:30 - 15:00

Atividades NR

15:00 - 17:30

Treinos de futebol (técnico, tático e amistoso) e Atividades NR

17:30 - 19:00

Banho

Partindo de São Paulo /ABC /Litoral Sul Paulista/ Vale do Paraíba até Caçapava:
Seguir pelas rodovias Airton Senna e Carvalho Pinto até a Rodovia Floriano
Rodrigues Pinheiro (SP123 “Estrada Nova de Campos”) com início no Km 117 da
Rodovia Presidente Dutra e onde termina a Rodovia Carvalho Pinto.

19:00 - 20:00

Jantar

Prosseguir conforme indicações para Campos do Jordão.

20:00 - 22:30

Atividade NR

Após passar pelo único túnel da estrada, a 2,5km do mesmo, entrar a esquerda
conforme indicação: “Estância Climática de Santo Antonio do Pinhal”. Você estará
na estrada vicinal SP 46, que corta o Município de Santo Antonio do Pinhal e
faz ligação entre a “estrada nova” e a “estrada velha” de Campos do Jordão. São
14km de percurso.

Abaixo seguem itens complementares à lista da página 5 deste Guia do Acampante
e deverão ser levados pelos atletas. Lembramos que devem ser também marcados
conforme a orientação da página 7 deste Guia.
2 blusas térmicas (tipo segunda pele)
2 calças ou bermudas térmicas (tipo segunda pele)
1 conjunto esportivo (moleton)
4 pares de meias esportivas
2 chuteiras (cravo e salão)
1 par de caneleiras

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
O atletas do Juventus Camp Brazil irão retornar com os pais após a cerimônia de
encerramento que acontecerá no NR2 localizado à Rodovia SP50, Km 146,5 Bairro
do Retiro em Sapucaí Mirim. Não teremos veículos para retorno.
Será um momento especial, com entrega de certificados de participação
autenticados pelos membros do Juventus Camp Brazil, além disso, serão
distribuídos prêmios aos destaques individuais, levando em consideração diversos
critérios, entre eles o desempenho técnico, social e comportamental de cada um.
Os pais e convidados terão acesso aos locais de treinamentos.

Como chegar ao NR2

Concluído este trecho entrar a esquerda, conforme indicação: ”Sul de
Minas”. Você estará na SP 50 (estrada velha de Campos). Após 1,5km há um
entroncamento.

Atenção!
Quando estiver no entroncamento, siga em frente conforme indicação: São José
dos Campos. A mais ou menos 3Km à sua direita, no Km 146,5 desta rodovia SP
50, você encontrará uma estrada de terra, um bar e a indicação NR, na beira da
pista. Siga as placas por 2km até a porteira do NR2.

Telefone do NR2
(35) 3655 1092 ou (11) 99139-2322

Observação
Partindo de outras localidades com acesso pela Rodovia Dom Pedro I. Esta
termina na Via Dutra, no Km 168. Continuar pela Dutra no sentido RJ até a saída
número 118 para Campos do Jordão Quiririm. Seguir então pela Rodovia Floriano
Rodrigues Pinheiro. Seguir então as indicações a partir desse ponto.
Caso utilize o Waze, inserir “Acampamento NR2”. Coordenadas: Latitude 22º
50’14.31’’S/ Longitude 45º46’5874’W

.
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JUVENTUS CAMP BRAZIL

CIRCUITO BROADWAY CAMP MASTER CLASS

Abaixo seguem itens complementares à lista da página 5 deste Guia do
Acampante que deverão ser levados pelos artistas. Lembramos que devem ser
também marcados conforme a orientação da página 7 deste Guia.
Sapatilha de Dança
Sapato de sapateado
Legging
Calça jeans
Shorts e saia na cor preta para as meninas
Shorts/bermuda ou calça na cor preta para os meninos

Sapato específico para sapateado e roupas adequadas para ensaios são itens
obrigatórios.
Diferentemente de eventos anteriores o Circuito Broadway Masteclass não terá
uma apresetanação ou cerimônia de encerramento aberta ao público.
O retorno será no Escritório do NR em São Paulo à Travessa Ubirassanga, 41 Campo Belo dia 30/7 às 19hs.
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O NR tem um

PRESENTE
para VOCÊ!

15

%

DE DESCONTO

EM TODO O SITE NETSHOES(*)

Só o NR e a Netshoes podem fazer isso para você!

Utilize o código no site www.netshoes.com.br/nracampamentos

PRESENTENR
na página de pagamento.
(*) Para ativar o desconto digite o código PRESENTENR no campo “Vale-presente ou cupom” na página de pagamento.
Para comparar preços utilize navegadores diferentes. Desconto não válido para Equipamentos Fitness, Bikes, Games
e Eletrônicos e não cumulativo com outras promoções e produtos com selos especiais, tais como “Selo Saldão”,
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dentre outros.

