EDIÇÃO ESPECIAL EVENTOS

JÁ FORAM 95 GUIAS DE TURISMO EM 7 FAM TOURS
DA CARNAVAL EXPERIENCE – O GUIA LEGAL!!!
A Pimpolhos é a escola de samba das crianças da Acadêmicos do Grande Rio (uma das grandes
escolas de samba do grupo especial), e é uma organização sem fins lucrativos. Focamos no uso
da linguagem do carnaval como ferramenta para a educação.
Trabalham, desde 2004, com crianças e adolescentes de 5 a 18 anos e com suas famílias, que
habitam comunidades populares em Duque de Caxias, e na área portuária do Rio, como o Morro
da Providência, considerada a primeira favela carioca. O objetivo é criar oportunidades para que
elas possam criar, aprender, desenvolver suas habilidades enquanto usam a linguagem artística
do Carnaval.
Durante o ano, os participantes da Pimpolhos produzem carnaval por meio de vários projetos

Os guias de CARNAVAL EXPERIENCE estão altamente qualificados para acompanhar os
grupos e repassar assuntos históricos e técnicos sobre Carnaval,, dentre eles o FABIO,
RAPHAEL, JULIO, CECILIA, BRUNA, THELMA, AKIVA.

CARNAVAL EXPERIENCE já oferece um Tour Regular nas Quartas feiras e Sábado às 11,30
h. Esse opcional facilita a visita dos guias sem mínimo de passageiros, a um preço neto bem em
conta, e com a mesma qualidade de atendimento e informações que tem os grandes grupos

Agradeço em nome dos guias ao
empresário AKIVA POTASMAN por
considerar muito importante o
relacionamento com os Guias e em ter
posicionado a marca CARNAVAL
EXPERIENCE como o melhor tour de
Carnaval com excelentes guias que
acompanham os grupos,

Contato:
Akiva Potasman
Diretor de Produção
+55 21 97953-4140
www.carnavalexperience.com.br
www.pimpolhos.org.br/carnaval
experience/

DIVULGAÇÃO

NOTA: O Guia Legal divulga a proposta de serviços turísticos tentando aportar e defender a
existência de opcionais novos no mercado, não sendo responsável pelo conteúdo das
mensagens e propostas dos produtores dos eventos e proprietários dos estabelecimentos.
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