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BLACK WEEKS GECREAR
15% de desconto na inscrição da Colônia de Férias na Sede Campestre da APCEF/RJ

O ano já está acabando e
o clima de férias de verão se
aproxima! E para a diversão
da garotada, a APCEF/RJ realizará mais uma edição da
Colônia de Férias GECREAR,
na Sede Campestre, entre os
dias 10 de dezembro a 1º de
fevereiro. Em semana Black
Friday, a Associação não poderia ficar de fora. Aproveite
a promoção BLACK WEEKS
GECREAR e faça a inscrição
do seu filho obtendo 15% de
desconto em cada diária até o
dia 30 de novembro.

tação de diárias, consecutivas
ou em dias alternados, com
desconto progressivo, além
da BLACK WEEKS, conforme
a quantidade de dias escolhiPara garantir o descon- dos.
to, basta acessar o site gecrear.com.br, escolher a unidade
A GECREAR trabalha há
Freguesia, e inserir o código 11 anos se dedicando à diblackweeks2018 no ato da versão e alegria de crianças
inscrição. Poderão ser inscri- e adolescentes. Durante totas crianças a partir de 3 anos dos esses anos, a equipe GEcompletos (desfraldadas) até CREAR se empenha constanadolescentes de 14 anos. Os temente para proporcionar
turnos disponíveis são para momentos recreativos marmanhã, tarde e integral, com cantes na vida da garotada.
refeições e transporte opcio- Para isso, fornece as mais
nais. Há também a possibili- diversas brincadeiras ao ar
dade de flexibilizar a contra- livre, na piscina, cachoeira,

quadra fechada, campo de futebol e parquinho.
Além de fazer uso de diversos materiais de apoio e
equipamentos especiais como
o hoverkart, hoverboard, waterball, arco e flecha, slakline, drone e oficinas, os participantes colocam a mão na
massa. É diversão garantida!
As férias do seu filho serão
inesquecíveis!
A Colônia de Férias GECREAR acontecerá na Sede
Campestre da APCEF/RJ, Estrada do Quitite, nº 362, Freguesia, Jacarepaguá.

