
 

  

 

 

ALOJAMENTO na Arena Olimpica: 
 

Alojamento 1 – 1º andar 

05 Quartos com beliches (com colchão e travesseiro) 

Alojamento 2 – Camarim 

02 Quartos com beliches (com colchão e travesseiro)  

OBS:  - Alojamento para 60 pessoas + 40 vagas reservadas para CBX  TOTAL: 100 vagas 

- NÃO oferecemos toalha de banho. Se quiser utilizar roupa de cama (jogo de lençol e 
cobertor), será cobrada uma tarifa de R$10,00 por pessoa. Reservar com antecedência. 

 - Para uma delegação ter seu quarto exclusivo, esta deverá ter no mínimo 16 pessoas. 

- Delegação pequena ou atletas que vierem somente com seus pais ficarão em quartos 
coletivos.  

- Confirmação da reserva se dará mediante depósito de 50% do valor total do pacote e o 
restante deverá ser pago até o dia 18 de abril. 

 

PACOTE POR PESSOA – R$140,00 

- Inicio: 08 hs do dia 21 de ABRIL – 5ª feira – OBS: Delegações que necessitarem chegar 

antes desse horário é só avisar com antecedência para avisar os guardas do alojamento. 

- Término: após premiação do dia 23 de abril – sábado 

 

INCLUI: 

- 5ª feira: Almoço e jantar.  

- 6ª feira: Café da manhã, almoço e jantar.  

- Sábado: Café da manhã e almoço. 

 



RESTAURANTE MINAS GRILL 

 

REFEIÇÃO – R$15,00 

 ARROZ 

 FEIJÃO 

 2 CARNES 

 MASSA 

 LEGUMES 

 SALADA 

 

CAFÉ DA MANHÃ – R$7,00 

 PÃO COM MANTEIGA 

 CAFÉ 

 LEITE 

 NESCAU 

 1 FRUTA 

 PÃO DE QUEIJO 

OBS:  

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

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

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

Mambrini nos horários abaixo: 

- CAFÉ DA MANHÃ: das 07:00 às 09:30 hs 

- ALMOÇO: das 11:00 às 14:00 hs 

- JANTAR: das 18:00 às 21:00 hs 

 

 

 

CONTATO: THELMA (35)3531-4517 – (35)98829-4517 (OI)        

E-MAIL: tesportes@yahoo.com.br 

CONTA PARA DEPÓSITO:  

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


