COLÔNIAS DE FÉRIAS

CARAGUA II -- PRAIA GRANDE -- ILHA COMPRIDA

PERÍODO DE INSCRIÇÃO
- Finais de Semana Comuns: a partir da 2ª feira que antecede o final de semana desejado;
- Períodos Completos ou Finais de Semana Prolongados (Baixa Temporada): 30 dias antes da data
do inicio do período ou do feriado;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA TODAS AS COLÔNIAS
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O sócio que estiver inadimplente não poderá reservar colônias.
Período considerado baixa temporada: março a junho, e agosto a novembro;
Os meses de dezembro / janeiro / fevereiro e julho são considerados de alta temporada e só são
reservados para períodos completos.
Preços e datas de inscrição estarão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Orientar o associado
ligar para confirmar valores e datas de inscrições com antecedência;
Os pagamentos deverão ser efetuados pessoalmente na sede ou na subsede mais próxima;
As colônias do Sintetel são para o uso do sócio e de seus convidados, desde que esses sejam
dependentes e estejam juntos. É expressamente proibida a permanência do convidado sem o
associado.
Sócios aposentados/remidos, de acordo com as condições do Sintetel, terão desconto de 40% nas
diárias para pagamento à vista, nos meses de março a junho, e de agosto a novembro. Somente nas
colônias de CARAGUÁ II E PRAIA GRANDE!
É permitido a entrada de apenas um carro por apartamento;
Todas as reservas deverão ser efetuadas na secretaria do SINTETEL pelo telefone (11) 3351-8899.
Finais de semana prolongados (baixa temporada) deverão ser marcados com trinta dias de
antecedência ao feriado.
Finais de semana normais deverão ser marcados às segundas-feiras antecedentes.
É expressamente proibida a entrada e permanência de animais nas dependências das colônias;
ATENÇÃO: O número de acompanhantes em cada colônia deverá ser rigorosamente respeitado,
sob pena de perder a estadia, bem como o valor pago.
Duas crianças até 6 anos considera-se como um adulto na contagem do número de pessoas.

COLÔNIA DE FÉRIAS CARAGUA II - JOSÉ FERNANDES DA SILVA
APARTAMENTO PARA ATÉ 06 PESSOAS

APARTAMENTO PARA ATÉ 08 PESSOAS

R$ 90,00 / diária por apto

R$ 120,00 / diária por apto

01 Quarto com 03 beliches.

01 Quarto com 04 beliches.
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Os apartamentos possuem cozinha completa com utensílios para preparo de refeições, banheiro,
área de serviço, ventilador de teto e estacionamento para um veículo por apartamento;
A Voltagem é 220 V;
Não fornecemos: roupa de cama, alimentação, produtos de higiene/limpeza e transformador para
voltagem;
Os períodos vão de quinta-feira à terça-feira (seis dias). A colônia não trabalha às quartas-feiras,
portanto não serão efetuadas reservas nestes dias (mesmo que for feriado).
Endereço: Rua José Cândido Capelli, 395 - Porto Novo
CEP: 11667-500 - Caraguatatuba - SP
Fone: (12) 3888-3228 Fone/Fax: (12) 3887-3469
Contato: Sr. Dirceu Alba

COLÔNIA DE FÉRIAS ILHA COMPRIDA - NOVA CAPRI
CASA PARA 04 PESSOAS

CASA PARA 06 PESSOAS

Diária para Sócios

R$ 80,00 / diária

Diária para Sócios

R$ 120,00 / diária

Diária para Não Sócios

R$ 100,00 / diária

Diária para Não Sócios

R$ 150,00 / diária

Roupa de Cama (opcional)

R$ 20,00 / diária

Roupa de Cama (opcional)

R$ 30,00 / diária
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Casa para 4 pessoas: Dois quartos, sendo 1 suíte contendo uma cama de casal e o outro quarto
com 1 beliche.
Casa para 6 pessoas: Dois quartos, sendo 1 suíte contendo uma cama de casal e o outro quarto
com 2 beliches.
As casas possuem ainda cozinha completa com utensílios para preparo de refeições e área de
serviço.
Vaga coberta para estacionamento de 1 carro.
Caso o Associado leve convidados na sua estadia, pagará o adicional de R$ 7,50 / diária por
convidado.
Cada associado (a) só poderá levar o número de pessoas constante no pedido;
A Colônia não possui restaurante, o sócio deverá levar alimentação.
Não fornecemos toalhas , roupa de cama , cobertores , TV , ventilador e transformadores;
A voltagem dos apartamentos é 110V e possui ponto de TV ( antena parabólica );

ENDEREÇO: Av. Beira Mar, 24.340 - Vila Capri
CEP: 11.925-000 - Ilha Comprida - SP
Fone: (13) 3842-6252
Contato/Administração: Sr. Rossato

COLÔNIA DE FÉRIAS PRAIA GRANDE - DR. JOSÉ DOS SANTOS NETO
APARTAMENTO PARA ATÉ 06 PESSOAS

SUITE PARA ATÉ 06 PESSOAS

R$ 90,00 / diária por apto

R$ 120,00 / diária por Suíte

Quarto com 02 beliches e 01 sala com sofá cama de
casal.

Quarto com 02 beliches e 01 suíte com cama de casale
banheiro.
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Ambos os apartamentos acomodam até 06 pessoas;
Os apartamentos possuem dois beliches no quarto, um sofá-cama na sala, banheiro, cozinha
completa com utensílios para preparo de refeições;
As suítes possuem dois beliches em um dos quartos, no outro uma cama de casal, banheiro,
saleta, cozinha completa com utensílios para preparo de refeições;
Estacionamento para um veículo por apartamento;
A voltagem dos apartamentos é de 110 V e possui um ponto de TV (antena parabólica);
Não fornecemos: toalhas, roupa de cama, cobertores, TV, alimentação, produtos de
higiene/limpeza, ventilador e transformadores.
Os períodos são de quinta-feira à terça-feira (seis dias). A colônia não trabalha às quartas-feiras,
portanto não serão efetuadas reservas nestes dias (mesmo que seja feriado).
A Colônia possui uma lanchonete.

ENDEREÇO: Av. Eponina , 320 - Aviação
Cep: 11725-240 - Praia Grande - SP
Fone: (013) 3481-2142 / Fax: (013) 3481-2142
Contato: Sr. Vanzella

Secretaria da Sede – SINTETEL - Fone: (11) 3351-8899 / Fax: (11) 3222-5735 -

secretaria@sintetel.org.br

