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1 – SOBRE O PARQUE AQUÁTICO THERMAS DOS LARANJAIS

Com mais de 50 atrações e águas quentes, localizado na Estância Turística de Olímpia, a 438 
quilômetros da capital paulista, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da 
América Latina e o quarto mais visitado em todo o mundo, chegando ao público de 2 milhões 
de pessoas em 2017. 
Muitas de suas atrações são exclusivas e patenteadas, que vão dos complexos de toboáguas 
até a piscina de surf 180º, passando por praias com ondas e rio lento com algumas corredeiras.
O parque ocupa uma área de 300 mil metros quadrados e é abastecido pelas águas quentes 
do Aquífero Guarani – com temperaturas que variam de 26ºC a 38ºC. O parque funciona 365 
dias por ano e tem capacidade para receber até 20 mil pessoas por dia – média facilmente 
alcançada em dias de feriados nacionais e alta temporada.
Sua infraestrutura conta com 32 lanchonetes e restaurantes, vestiários e armários. Todas as 
atrações têm o suporte de monitores e salva-vidas e, para ajudar no cuidado das crianças e 
jovens, desde 2016, o Thermas conta com o Centro de Atendimento à Criança (CAC). Além 
disso, a limpeza e manutenção das piscinas, atrações e áreas comuns do parque são feitas 
diariamente.
Para saber mais sobre o parque acesse: https://www.termas.com.br/ 

2 – INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA AO PARQUE

2.1 - TRAJES E ACESSÓRIOS

Para utilização das atrações são permitidos os seguintes trajes: Maiô, Biquíni, Sunga, Bermuda 
ou Shorts em tecidos apropriados (Lycra, Nylon, Tactel, Dry fit, não aderentes). Trajes na cor 
branca deverão ser forrados.

Nas atrações radicais não é permitido utilizar: relógios, óculos, pulseiras, anéis, piercing e 
acessórios em geral; camisas ou camisetas; bermudas ou trajes de banho com zíperes, botões 
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ou adereços de metal, e trajes em tecido jeans ou similares.
2.2 - CONSUMO

Na bilheteria do parque, nos bares e restaurantes, são aceitos o Cartão de Consumo do 
próprio parque, cartões de débito e crédito das principais bandeiras: MasterCard, Visa, 
Diners Club Internacional, Elo, American

2.3 - GUARDA VOLUMES

O parque disponibiliza a locação de armários para que os objetos sejam mantidos em 
segurança. É necessário o pagamento do aluguel e de um depósito em dinheiro, que será 
devolvido quando na devolução da chave. 

2.4 - ALTURA PERMITIDA

Nas atrações radicais a altura mínima permitida é a partir de 1,20m.

2.5 - OBJETOS/DOCUMENTOS PERDIDOS

Deverá ir até a sala do achados e perdidos, na entrada do parque, e registrar essa perda e as 
características do objeto ou documento perdido.

Se notar a perda em casa, é só entrar em contato com o atendimento do parque pelo telefone 
17 3279-3500 ramal 565. 

Recomenda-se fortemente que quaisquer objetos de valor e documentos seja\m guardados 
dentro dos armários locados pelo parque.

2.6 - ALIMENTAÇÃO

Existem mais de 30 estabelecimentos de alimentação com tipos variados de alimentos. 

Não é permitida a entrada no interior do parque com caixas de isopor e coolers e deve-se 
evitar alimentos não embalados industrialmente, pois o Thermas não se responsabiliza por 
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quaisquer problemas que possam ocorrer com alimentos vindos de fora e que não passem 
pela sua inspeção.

Aos participantes do Jamboree, será fornecido almoço em refeitório exclusivo do evento.

2.7 - POSTO MÉDICO

O Thermas possui ambulatório com médico e enfermeiro de plantão para prestar atendimento 
aos visitantes que necessitem de cuidados e o Jamboree terá no ambulatório equipe médica 
própria.

Haverão espalhados pelo parque Pontos de Apoio aos participantes cuja equipe de serviço 
poderá prestar informações e ajudar em ocorrência diversas.

2.8 - AQUISIÇÃO DO CARTÃO DE CONSUMO

As cargas poderão ser feitas em dinheiro ou cheque de pessoa física com documento com 
foto. 
• Cargas em dinheiro: de R$ 5,00 até R$ 200,00
• Cargas em cheque: de R$ 5,00 até R$ 150,00

 Cartões de crédito e débito serão aceitos diretamente nos estabelecimentos comerciais 
(bares, restaurantes).

 2.9 - LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS (PEQUENO OU MÉDIO):

A locação poderá ser paga em dinheiro ou cheque de pessoa física com documento com foto.
• A chave será vinculada ao cartão de consumo.
• Deverá ser carregado no cartão R$20,00 (Pequeno) ou R$25,00 (Médio), sendo:
 R$10,00 (Pequeno) ou R$15,00 (Médio) referente ao uso do armário;
 R$5,00 referente à caução da chave;
 R$5,00 referente à caução do cartão de consumo.
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 Evite trocar chave e cartões; para a devolução do valor caucionado, a numeração da 
chave deverá coincidir com a contida no cartão apresentado.
 O uso da chave do armário é diário e, caso não ocorra a devolução da chave no mesmo 

dia, será cobrada a caução correspondente.

3 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS PARTICIPANTES DO JAMBOREE

 Os participantes do Jamboree deverão realizar a devolução da chave e do cartão de 
consumo até no máximo as 16:00hs, para evitar atrasos no retorno a Barretos.
 Não será aceito no Parque o dinheiro do Jamboree (Jurema); portanto, os participantes 

devem se programar para levarem dinheiro em espécie e em Reais ou cartões de Crédito/
Débito para seu consumo no Parque.
 Não será permitido deixar quaisquer pertences dentro dos ônibus, portanto 

recomenda-se fortemente que se faça, para a guarda dos pertences, a locação de armários, 
que poderá ser feita individualmente ou compartilhando com outros participantes.
 É de suma importância guardar os comprovantes emitidos no ato da aquisição do 

cartão de consumo e do armário, pois serão necessários em caso de perda ou extravio.

Mais informações sobre a visitação ao Parque Thermas do Laranjais serão passadas aos 
Chefes de Subcampo nos primeiros dias do Jamboree.

Bom divertimento!
Sempre Alerta para Servir!


