
PASSAPORTE

 1 Piscina aquecida recém inaugurada
1 Piscina Tratada (revitalizada, ao lado das churrasqueiras) 
4 Piscinas para adultos com águas naturais
2 Piscinas para crianças com águas naturais 
1 Parque infantil
5 Tobogãs
1 Rampa aquática
1 Restaurante com capacidade para 400 pessoas 
100 Churrasqueiras próximas ao Rio Uberabinha
Prainha às margens do rio
5 Bares distribuídos pelo complexo 
1 Salão de Festas c/ capacidade para 800 pessoas 
1 Ginásio com uma quadra de futsal e uma de vôlei  
10 Quadras de Peteca
1 Campo Terrão futebol 
4 Quadras de futsal abertas
3 Campos de futebol de grama 
1 Salão de sinuca
1 Sala de tênis de mesa
1 Pista de motocros, trilha para caminhada, corrida e bike 
1 Stand de tiro
1 Pista de Aeromodelismo 
1 Cartódromo completo
1 Sala de musculação (academia)
1 Sala de dança para adultos e balé infantil 
1 Sauna (Masculina e Feminina)
 

 

Clinica Pró Saúde: Oferece consultas médicas com especialistas a partir de R$ 50,00; Exames complementares 
com até 70% desconto; Tratamento Odontológicos com até 50% desconto;

: Oferece descontos reais a partir de 20% no Grupo Prive (Caldas Novas), Rio Quente Resorts Rede Brasil Hotéis
e Costa do Sauipe (Bahia);  Royal Thermas Resort ( Olímpia); 

Formas de pagamentos: Cartão de Crédito ou débito em conta corrente;    

Categorias com cobrança mensal: Familiar: R$ 70,00; Individual: R$ 50,00; e Agregados R$ 30,00;

: Titular mais cônjuge, filhos e netos de até 18 anos (há exceções – para inclusão de agregados);Dependentes aceitos

: Mensalidade de R$ 40,00; Condições: Estar cursando a faculdade de direito, e os interessados devemCategoria exclusiva Universitário

 providenciar junto  à OAB UBERLÂNDIA uma autorização/encaminhamento para a adesão ao clube. 

: Custo de R$15,00 cada. No ato da assinatura da proposta de adesão devem ser fornecidas cópias Carteira social e documentos

(xerox ou digital) do RG e CPF ou CNH  de todos os pretendentes e ainda certidão de casamento ou união estável

 (modelo), comprovante de endereço e fotos 3x4 de cada um.  

Parcerias - Benefícios exclusivos:  Sócios do Clube de Caça e Pesca Itororó tem direito!

Estrutura completa de lazer em mais de 6,4 milhões de m² de área:

CONVÊNIO O.A.B UBERLÂNDIA

alkanegócios.com 
Negócios e Representações

SEDE: AV. LIDORMIRA BORGES DO NASCIMENTO, S/N - SHOPPING PARK|(34) 99123 - 1413
passaporte@clubecacaepesca.udi.br | www.cacaepescaitororo.com.br

Breve In
auguração:

Pesque e Pague

Paintball

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Uberlândia e o Clube de Caça e Pesca, firmaram convênio que visa facilitar a freqüência dos advogados inscritos. 
Com isso, os advogados da OAB Uberlândia têm direito a um plano diferenciado e exclusivo que possibilitam a todos usufruírem do maior e mais natural clube da região. 
O benefício, que dispensa inclusive a cobrança de jóia, é extensivo aos respectivos dependentes, assim como todos os colaboradores da OAB. 
Além de uma completa estrutura de lazer, o Clube de Caça Pesca, disponibiliza também aos seus associados uma rede de instituições credenciadas ligadas aos 
setores da saúde e do turismo, que oferecem descontos especiais nos atendimento e serviços.   
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