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DIA DO VISITANTE NO JAMBOREE

Se você não puder participar do 24º Jamboree Mundial, considere se juntar ao Jamboree 
como visitante por um dia. Abaixo estão algumas informações importantes para visitantes do 
Jamboree.

Ingressos para visita ao Jamboree – clique aqui e já compre o seu ingresso.

• Os ingressos são vendidos para um dia único e  válidos apenas para aquele dia:

 Ingresso de um dia para adultos (a partir de 14 anos)     $55 USD;

 Ingresso de um dia para crianças (de 6 a 13 anos)         $30 USD;

 Crianças de menos de 6 anos                                      Gratuito;

•  Compre os ingressos usando cartão de crédito;

•  Os visitantes receberão uma pulseira que deverá ser usada durante toda a visita; uma 
nova pulseira será emitida todos os dias;

•  A organização do 24º Jamboree Mundial não fornecerá transporte para o Ruby 
Welcome Center, e não será disponibilizado alojamentos no local para visitantes do 
Jamboree.

Agenda

Data Observações Horário de visitas

24 de julho Quarta-feira, dia de visitas De 9h a 17h

25 de julho Quinta-feira, dia de visitas De 9h a 17h

26 de julho Sexta-feira, não há visitas

27 de julho Sábado, dia de visitas De 9h a 17h

28 de julho Domingo, dia de visitas De 12h a 17h

29 de julho Segunda-feira, dia de visitas De 9h a 17h

30 de julho Terça-feira, dia de visitas De 9h a 17h

31 de julho Quarta-feira, último dia de visitas De 9h a 17h

https://reservations.scouting.org/profile/form/index.cfm?PKformID=0x11785856c1
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Os visitantes  terão a oportunidade de conhecer:

• Centro Mundial;

• Aldeia Global de Desenvolvimento;

• Praça de Alimentação com comidas de diversos países;

• Área do Scout Visitor Center” (principal loja, armários, banheiros) – a loja irá vender 
diversas lembranças do Jamboree;

• Casa da Árvore da Sustentabilidade; 

• Ponto Global.

Nota: as atividades no Action Point e Boulder Cove, assim como skate, mountain 
bike e escalada, são oferecidas exclusivamente para os participantes do Jamboree;

• Embora os visitantes não possam participar das atividades recreativas abertas aos 
participantes do Jamboree, eles poderão observar os escoteiros em ação nessas áreas, 
bem como se beneficiar das inúmeras exibições e exposições que representam o Escotismo 
em todo o mundo;

• Os visitantes não estão autorizados a visitar as áreas das Tropas ou subcampos (Scout 
living areas) ou áreas de lazer fora do Summit Center / Centro Mundial;

• Se você quiser se encontrar com seus filhos, poderá marcar uma hora e um local 
dentro do Summit Center / Centro Mundial (por exemplo, na área comercial).

Viagem

• Os visitantes começarão sua experiência no Jamboree no J. W. and Hazel Ruby 
Welcome Center, localizado em Mt. Hope, WV on US Highway 19;

• West Virginia é uma área rural, a maioria dos quartos de hotel próximos ao Jamboree 
será reservada por grupos que apoiam a operação do Jamboree;

https://www.2019wsj.org/centro-mondial/
https://www.2019wsj.org/5-gdv/
https://www.2019wsj.org/food-houses/
https://www.2019wsj.org/sustainability-at-the-jamboree/
https://www.2019wsj.org/get-to-the-point/
https://www.google.com/maps/place/J.W.+%26+Hazel+Ruby+West+Virginia+Welcome+Center,+Summit+Bechtel+Reserve,+Boy+Scouts+of+America/@37.9066399,-81.1746131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x884eeb5122649445:0x5576c68a7abaaacb!8m2!3d37.9066399!4d-81.1724244
https://www.google.com/maps/place/J.W.+%26+Hazel+Ruby+West+Virginia+Welcome+Center,+Summit+Bechtel+Reserve,+Boy+Scouts+of+America/@37.9066399,-81.1746131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x884eeb5122649445:0x5576c68a7abaaacb!8m2!3d37.9066399!4d-81.1724244
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• Antecipe a viagem cerca de uma ou duas horas antes do horário previsto para a 
entrada no Jamboree;

• O 24º Jamboree Mundial não fornecerá transporte ou alojamento para visitantes no 
local do Jamboree.

Fique alerta

O Jamboree cobre uma grande área, a maior parte da qual coberta por grama ou cascalho 
grosso, e tanto o calor quanto a chuva são sempre pos-sibilidades em West Virginia:

• Use calçados apropriados para caminhar ao ar livre sobre solo que não esteja 
completamente nivelado;

• Esteja preparado para a chuva trazendo roupa impermeável;

• Assegure-se de estar hidratado; traga, encha e use uma garrafa de água.

Os ingressos não poderão ser devolvidos

Escolha as datas e os ingressos cuidadosamente, já que nenhum reembolso será feito por 
erros de quantidade ou seleção de produtos equivocados, mudanças climáticas, alterações 
de horário, cancelamento de atividades, problemas de transporte para o local do Jamboree 
ou tempo de espera.


