INFORMATIVO ELETRÔNICO DE BOAS FESTAS!
FINAL DE ANO 2012 / COMEÇO DE TEMPORADADA 2013
“A cada dia de nossa vida, aprendemos com nossos erros ou nossas vitórias, o importante
é saber que todos os dias vivemos algo novo. Que o novo ano que se inicia, possamos viver
intensamente cada momento com muita paz e esperança, pois a vida é uma
dádiva e cada instante é uma benção de Deus”.

APROVEITE AS OFERTAS DE FINAL DE ANO!
www.formuladiesel.com



Programação exclusiva para sua virada de ano inesquecível

Dia 31/12/2012
REVEILLON SHOW - BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC
Local: Orla Marítima - Areia da Praia Central
Site: http://www.secturbc.com.br

RÉVEILLON NA PRAÇA - RIO DO SUL
Local: Praça Ermembergo Pellizzetti
Site: http://www.riodosul.sc.gov.br

REVEILLON – SHOW DA VIRADA - IMBITUBA
Local: Canto da Praia da Vila
Site: http://www.imbituba.sc.gov.br/calendario-de-eventos/calendario-eventos-2012

REVEILLON SPETTACOLO 2013 – SPETTACOLO, O MELHOR REVEILLON DE JURERÊ INTERNACIONAL!
Prepare-se para viver experiências únicas, cheias de novas sensações, surpresas e fantasias. Spettacolo, o Reveillon 2013 do
P12, vem para mais uma edição muito mais luxuosa e glamurosa. Uma festa all inclusive com gastronomia internacional e
bebidas premium. Camarotes com dois níveis, infraestrutura confortável e permanente com a mais impressionante pista de
dança de Florianópolis. Será um grande espetáculo com performances artísticas, show de fogos de artifício, cenografia
tematizada, serviços impecáveis, além dos top dj's internacionais e nacionais.
Confira o Vídeo da edição de Réveillon 2012: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Do_EMCd3fVw
Mais informações: http://www.parador12.com.br/p12/index.php

A Praia do Rosa pode hoje se orgulhar de sediar uma das noites de Réveillon mais vibrantes do litoral brasileiro - Virada
Mágica - uma festa de sonhos que reúne o que há de mais emocionante para dar as boas vindas ao Ano Novo.
Mais informações: http://www.viradamagica.com.br/

INÍCIO DE TEMPORADA 2013
“Jamais haverá Ano Novo se continuarmos a cometer os erros dos anos velhos,
aproveite a vida, realize seus sonhos!”

Inicie seu ano novo de Motorhome novo! www.formuladiesel.com

Eventos 2013
30ª Festa Pomerana
Duração: 11/1/2013 a 21/1/2013
Cidade: Pomerode
Local: Parque Municipal de Eventos
Realização: Prefeitura Municipal de Pomerode e Fundação Cultural de Pomerode
Contato: 47 3387-2627
Site: http://www.festapomerana.com.br

Desafio das Estrelas 2013
Duração: 12/1/2013 a 13/1/2013
Cidade: Penha
Local: Beto Carrero World
Contato: (14) 3815-5090
E-mail: comercial@desafiodasestrelas.com.br
Site: http://www.desafiodasestrelas.com.br

Informativo 2012
–Elaborado por Hardt –
(informações complementares e eventos nesta).
ATENÇÃO: sugestões etc. ou não queira mais receber este informativo, favor responder somente este e-mail:
formuladiesel@gmail.com com o assunto preenchido “retirar” ou use a ferramenta do seu computador de bloqueio. Grato.

SE UM DIA, EU NÃO SORRIR PARA VOCÊ, NÃO FIQUE TRISTE, POIS NESTE DIA, PRECISO DO SEU SORRISO.
Apoio: Fórmula Diesel - www.formuladiesel.com

