
 
 

                    

 

 O alojamento é um espaço cedido pela Prefeitura 

Municipal de Santos como apoio ao Dancing Santos 1ª Etapa do Circuito 

Nacional de Dança Esportiva, nas dependências do Arena Santos. 

 

  

O uso do alojamento é restrito aos atletas, equipe técnica e organização do 

evento. 

 

Av. Rangel Pestana, 184 - Vila Matias, Santos - SP, 11013-552 

O alojamento esta a 1 quadra do Teatro Municipal Bras Cubas – local da 

competição. 

Mesma área de ocupação do Cais Milton Teixeira – local do congresso e 

workshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ALOJAMENTO  

                  Quem pode usar ?  

                  Localização  

Local para 

Congresso e 

workshop 
ALOJAMENTO  

COMPETIÇÃO 



 
 

                    

  O alojamento esta a disposição do evento de: 

Check in:  20/04 às 15hs  

Check out: 22/04 às 14hs  

Tem capacidade para abrigar 30 atletas masculinos e 30 atletas femininos 

Distribuídos em 3 quartos com 5 beliches cada totalizando 10 pessoas por 

unidade e um banheiro coletivo .  

O atleta deverá trazer roupa de cama e banho. 

 

 

 Zelar pelo bom uso do espaço; 

 Zelar pelo móveis e outros ítens do alojamento; 

 Manter a higiene adequada no local; 

 Andar adequadamente trajado no interior e dependências do 

alojamento; 

 Manter silêncio após às 22:00 hs; 

 FECHAMENTO da ARENA SANTOS às 23:00 hs, APÓS esse 

HORÁRIO, ENTRADA somente às  7:00 hs; 

Proibido 

 Fumar no entorno e/ou dentro das dependências da Arena Santos; 

 Proibido o trânsito, permanência e hospedagem de mulheres no 

alojamento MASCULINO e  de homens no alojamento 

FEMININO; 

 Levar pessoas estranhas ao local; 

 Ligar som alto após as 22:00 horas; 

 Fazer refeições no alojamento; 

 Deixar torneiras ou chuveiros pingando; 

 Escrever ou rabiscar  portas; 

 Bater as portas; 

 Transitar pelos corredores em trajes não adequados; 

 Fazer uso de papel higiênico em brincadeiras; 

 Estender roupas nos corredores, parapeito e janelas;                                                                             
 

                  Período Capacidade e acomodações  

                  REGULAMENTO INTERNO DO ALOJAMENTO 



 
 

                    

Lembrete 

          . Não nos responsabilizamos por danos ou perda de objetos 

pessoais deixados no local 

          . Não fornecemos materiais de higiene pessoal, nem roupa de 

cama e banho. 

    QUANDO SAIR DO QUARTO, O ALOJADO/RESPONSÁVEL PELO QUARTO, DEVE 

DEIXAR A CHAVE NA RECEPÇÃO. 

 

É possível termos um serviço de alimentação no sábado e no domingo 

dentro das instalações do alojamento. 

 

Sábado 21/04 Domingo 22/04 

Café da manha  Café da manha  

Cardápio –  

Café , leite , chá, pão, manteiga , 

presunto queijo , 1 tipo de fruta e 1 

tipo de bolo  

Cardápio –  

Café , leite , chá, pão, manteiga , 

presunto queijo , 1 tipo de fruta e 1 tipo 

de bolo 

Almoço Almoço 

Cardápio  

Arroz feijão panqueca de carne , 

abobrinha refogada, salada de alface 

e tomate, suco e 1 fruta  

Cardápio  

Macarrão ao sugo sobre coxa de frango 

assada, farofa, salada de alface e 

tomate, suco e gelatina de sobremesa   

 

Valor pelo período R$ 70,00 ( direito as 04 refeições )  

 

 

                  ALIMENTAÇÃO  



 
 

                    

Imagens do alojamento 



 
 

                    



 
 

                    

 

 

Para realizar a sua reserva por favor enviar o 

nome, RG, data de chegada com previsão de 

horário e data de saída com horário. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Dancing SANTOS  


