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PARCEIRO CLUBE DE FÉRIAS  

15 a 35 % para sócios (as) SINTRATEL. 

Com capacidade para acolher 731 hóspedes em apartamentos muito confortáveis. 

Está localizada a 107 km da capital e a 200 metros da praia, em Itanhaém, SP. Possui 

mega infraestrutura com um dos melhores campos de futebol society do litoral paulista 

(grama sintética) e um moderníssimo ginásio de esportes onde são realizadas grandes 

atividades esportivas com a participação dos associados. Outros eventos como 

Semana e Olimpíada dos Aposentados, Noite Árabe reúnem centenas de participantes 

todo ano. Ligue para (11) 3101-0002 (Sede) , seja um associado e venha desfrutar 

desta, imperdível, opção de lazer. 

Infraestrutura e Serviços 

- WiFi na Área da varanda e recepção 

- Eventos tradicionais: Semana dos aposentados, olimpíada dos aposentados, Noite 

Alemã e Noite Italiana. 

- Brinquedoteca 

- Campo de malha  

http://1000vantagens.clubdeferias.tur.br/locais/view/121


- Fraldário 

- Churrasqueira coberta 

- Sala de carteado com Dama e Domino 

- Apartamentos com ventilador de teto e tv 

- Piscina adulto e infantil 

- Capela 

- Cancha de bocha 

- Ginásio Poliesportivo 

- Salão de festas para 200 pessoas 

- Sala de Reunião com ar-condicionado, quadro branco e cadeira estofada. 

- Campo de futebol com grama sintética 

- Vestiário com armários 

- Sala do bebê 

- Sala de Tv com Tv a cabo 

- Salão de jogos com Pebolim, sinuca e Tênis de mesa 

- Playground com cama elástica 

- Lanchonete servindo lanches, porções e bebidas 

- Restaurante com Buffet (almoço e jantar). 

- Estrutura de hospedagem: Apartamentos com TV de LCD, ventilador de teto, roupa 

de cama completa, café da manhã completo e estacionamento coberto. 

- Apartamento para até 8 pessoas 

club_deferias@hotmail.com  

Favor informar ao atendente do CLUB FÉRIAS numero da matricula associativa SINTRATEL. 

Para efetivar reserva associado (as) deverá apresentar ao Club de Férias CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

SINTRATEL. 

Mantenha seus dados atualizados junto ao cadastro de sócios (as) do SINTRATEL. Participe da Campanha de 

Sindicalização 2019 
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