
  TEMPORADA DE VERÃO 2019/2020  
             

Reserva de hospedagem na Sede Balneária de Canasvieiras 
 

Preencha, assine e envie a proposta por e-mail (canasvieiras@abvo.com.br), até o dia 15/10/2019. 

O sorteio das vagas será realizado no dia 17/10/19, às 10h, na sede urbana. 

A divulgação dos contemplados ocorrerá no mesmo dia do sorteio. 
 

Nome: Lotação: Posto: 

Endereço residencial completo: 

 

E-mail: Fone Res/Cel:                                     Fone Func: 

 

Numere no quadro abaixo as opções, por ordem de preferência (1ª, 2ª e 3ª), indicando a semana do seu 

interesse em ficar hospedado. 

Caso tenha interesse em mais semanas seu nome ficará na lista de espera. 
 

Semana Data/hora de entrada Data/hora de saída Opção 

01  16/12/2019 – 15h 23/12/2019 – 10h  

02  23/12/2019 – 15h 30/12/2019 – 10h  

03 30/12/2019 – 15h 06/01/2020 – 10h  

04 06/01/2020 – 15h 13/01/2020 – 10h  

05 13/01/2020 – 15h 20/01/2020 – 10h  

06 20/01/2020 – 15h 27/01/2020 – 10h  

07 27/01/2020 – 15h 03/02/2020 – 10h  

08  03/02/2020 – 15h 10/02/2020 – 10h  

09 10/02/2020 – 15h 17/02/2020 – 10h  

10 17/02/2020 – 15h 24/02/2020 – 10h  

11 24/02/2020 – 15h 02/03/2020 – 10h  

12 02/03/2020 – 15h 09/03/2020 – 10h  

TIPO DE APARTAMENTO 

DIÁRIA DE 

APARTAMENTO COM 

CAFÉ DA MANHÃ 

(  ) Até 02 pessoas – R$ 70,00 

(  ) Até 04 pessoas - R$ 140,00 

(  ) Até 06 pessoas - R$ 210,00 

OBS. Para acompanhantes 

"não sócios", verifique na 

secretaria 

 

 O associado deverá efetuar o pagamento de 10% do total das diárias, até o 01 de novembro de 

2019 (sob pena de perder a reserva e não reembolsável), através de boleto bancário emitido 

pela Secretaria da ABVO. O saldo do valor das diárias deverá ser quitado na secretaria da Sede 

Balneária, no check in. 
 

RELAÇÃO DE HÓSPEDES 

    Observações: 

- É obrigatória a presença do associado/dependente, durante o período de hospedagem. 

- Os apartamentos possuem: roupas de cama, TV LCD, internet, geladeira, TV a cabo e ar condicionado Split. 

     - Área de churrasqueiras da piscina com espetos, facas, etc., mediante agendamento e pagamento de taxa. 

     - A Pousada possui uma cozinha de apoio para uso comum. 

- A piscina é de uso adulto/infantil, sendo os pais responsáveis pelos seus filhos menores. 

- Para cada apartamento será disponibilizada uma vaga de estacionamento. 

- Os apartamentos não reservados pelos associados, serão ofertados ao público externo. 

 

 
 

Local/Data 
 

Assinatura 
 

N.º NOME COMPLETO GRAU DE PARENTESCO 

01   

02   

03   

04   

05   

06   


