
São Sebastiao do Paraiso, 09 de Julho de 2015 

 

ALOJAMENTO na Arena Olimpica João Mambrini: 

De 02 à 04 de Outubro de 2015 – Campeonato Brasileiro Escolar de Xadrez 

Alojamento 1 – 1º andar 

01 Quarto com 7 beliches (com colchão e travesseiro). 14 lugares 

03 Quartos com 8 beliches cada (com colchão e travesseiro) 16 lugares x 3 quartos = 48 lugares 

01 Quarto com 9 beliches (com colchão e travesseiro). 18 lugares 

 

Alojamento 2 – Camarim 

02 Quartos com 5 beliches cada (com colchão e travesseiro) 10 lugares x 2 quartos =20 lugares 

 

OBS:  - Alojamento com capacidade para 100 pessoas.  

 - A delegação não poderá usar um quarto se não for com a capacidade máxima de 
ocupação. (Quarto com 14 lugares poderão ficar com uma delegação com menos atletas, desde 
que paguem pelo valor total do quarto, ou aceitem dividir o quarto com outra delegação). 

 - Se necessitar, pode adaptar a capacidade de alguns quartos. (Ex: tirar uma beliche de 
um cômodo e passar para outro) 

 

2 Diárias x R$60,00 cada – R$120,00  - POR PESSOA                

- Inicio 12:00 do dia 02 de outubro – 6ª feira 

- Término 12:00 do dia 04 de outubro – domingo 

OBS: Se quiser utilizar roupa de cama (jogo de lençol e cobertor), aumenta R$10,00 no 

valor total, ou seja, vai para R$130,00. – Não oferece toalha de banho. 

 

Inclui: 

- Jantar na 6ª feira. 

- Café da manhã, almoço e jantar no sábado. 

- Café da manhã e almoço no domingo. 

 



OBS: Se necessitar entrar antes das 12 hs na 6ª feira é só avisar com antecedência. Não 

cobraremos taxa extra.  

Somente o almoço de sexta-feira (dia 02 de outubro) será cobrado a parte. R$15,00 por 

pessoa. Também avisar com antecedência. 

Podem também sair após 12:00 no domingo. 

 

CARDAPIO REFEIÇÃO – R$15,00 

 ARROZ 

 FEIJÃO 

 2 CARNES 

 MASSA 

 LEGUMES 

 SALADA 

 

CAFÉ DA MANHÃ – R$5,00 

 PÃO COM MANTEIGA 

 CAFÉ 

 LEITE 

 NESCAU 

 1 FRUTA 

 PÃO DE QUEIJO 

OBS:  

- Refeições e café da manhã serão servidos no refeitório da Arena Olímpica João 

Mambrini. 

- Horário a ser definido. 

- Delegações que não dormirem no alojamento podem fazer as refeições na Arena, 

desde que avisem com antecedência. (cardápio e valor acima).  

 

CONTATO: TOMÁS (35)8863-4268  

CONTA PARA DEPÓSITO:  

BRADESCO:   Agencia: 1627   –   C.C. 14.835-0  –  Tomas Salviano Martins 


