
COLÔNIAS DE FÉRIAS DA ASSOCIAÇÀO DA VILA MILITAR (AVM) 
 Esta é apenas uma sugestão para hospedagem das delegações no evento e deverá 

ser agendada com antecipação.  

 O valor acordado com a presidência da AVM POR PESSOA ficou acertado em R$ 

10,00 (Dez Reais) por dia. A capacidade de cada apartamento é de 5 (cinco) atletas (uma 

cama de casal – suíte, e dois beliches). 

 Para aqueles que desejarem trazer a família, a AVM, através do Corpo de Bombeiros 

do Paraná estará fazendo uma promoção de R$ 50,00 reais por apartamento no período de 

cinco dias durante o evento (28 de Novembro a 2 de Dezembro). Para quem trouxer 

familiares, o local tem uma ótima infraestrutura de lazer, com piscina, quadras, etc.... 

 Os apartamentos possuem toda a infraestrutura para hospedagem, ou seja, cozinha 

completa, sala, dois quartos e banheiro, sendo que alguns possuem suíte. 

 É possível a disponibilização de aproximadamente 600 (seiscentas vagas). 

 CADA ATLETA DEVERÁ TRAZER ROUPA DE CAMA (fronha, lençol e cobertor).  
 Os apartamentos deverão ser entregues limpos (varridos e organizados); 

 

 

 

COLÔNIA DE FÉRIAS DOS OFICIAIS 
Rua Barão do Cerro Azul, 930 

Tel (41) 3442-1530 

Guaratuba - PR 

 

COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PRAÇAS 
Rua Apucarana 334 

Tel (41) 3443-1433 

Guratuba-PR 

 
 

Maiores informações sobre as Colônias em http://www.avmpmpr.org.br 

 
 
 
 



Hotéis Villa Real - Guaratuba PR 
: +55 41 3442  1333 fone/fax 

home page: www.villareal.com.br 
e-mail: guaratuba@villareal.com.br 
Tarifário Grupo Net 

Tipo 
Acomodação 

Diária 
Incluindo Café 

da Manhã 

Diária com 
MAP (meia 

pensão) 

Diária com 
FAP (pensão 

completa) 

Single 80,00 100,00 118,00 

Duplo 40,00 60,00 78,00 

Triplo 38,00 58,00 76,00 

• Valores por pessoa. 
• Tarifas válidas até 15/12/2009 – Exceto para Pacotes de Feriados Nacionais; 
• Tarifário Net (sem comissionamento) aplicado a grupos utilizando acima de 15 

aptos.; 
• Crianças de até 06 anos acomodadas no mesmo apto. dos pais - diária Free; 

Crianças de 07 a 10 anos pagam 50% da diária; 
 

CONTATO PARA RESERVAS 

Ten Adenildo  <adenildo@pm.pr.gov.br>  


