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Abrigo  do  Marinheiro  (AMN) –  Descontos  em

estabelecimentos  comerciais  –  A  associação  Abrigo  do

Marinheiro torna público o convênio com a Aldeia da s Águas

Park  Resort,  em  Barra  do  Piraí-RJ,  com  o  intuito  de

oferecer  à  Família  Naval  uma  opção  de  lazer  com  um

benefício  especial.  Além  da  rede  hoteleira,  o  Compl exo

Aquático  possui  17  piscinas,  toboáguas,  Rio  Corrent e  e

Piscina  de  Ondas.  Além  disso,  dispõe  de  spa,  quadra s

poliesportivas,  campos  de  futebol  society,  espaço  p ara

esportes radicais e um lago de pesca. O parque é co nhecido

internacionalmente  pelo  Kilimanjaro,  o  maior  toboág ua  do

mundo, certificado pelo Guinness Book com 49,9 metr os de

altura, e também possui a maior tirolesa do estado do Rio

de Janeiro.

A  parceria  foi  proposta  pela  Associação  Abrigo  do

Marinheiro  que,  sempre  visando  novas  oportunidades  para

seus  associados,  encontrou  junto  ao  Aldeia  das  Água s,  uma  forma  de  estimular  o  lazer  da

Família Naval, com o benefício exclusivo e bem atra ente de até 56% de desconto.

Entenda:

Hotelaria: Desconto de 25% sobre a tarifa balcão pr aticada na época da reserva. Válido para

qualquer data do ano, respeitado a confirmação de d isponibilidades.

Isenção total da Taxa de Adesão para a “Cessão de u so tipo Familiar, Casal ou Individual”.

Os  associados  do  AMN  que  adquirirem  a  cessão  de  Day  Use  arcarão  apenas  com  a  taxa  de

manutenção inerente à cessão de uso do título e usu fruirão de todos os benefícios que este

produto disponibilizar.

Day  use:  Desconto  de  56%  na  bilheteria  para  aquisiç ão  de  ingresso  de  acesso  ao  parque

aquático da Aldeias das Águas Park Resort.

Para  usufruir  do  benefício  é  preciso  apresentar  ao  estabelecimento  documento  de

identificação  com foto  e  a  carteirinha  de  associado  ao  AMN,  disponível  eletronicamente  por

meio  do  APP  Abrigo  do  Marinheiro  ou  através  da  pági na  www.abrigo.org.br  clicando  em

“associe-se”,  à  direita  do  menu  superior.  Neste  seg undo  caso,  após  digitar  seu  CPF,  a

carteirinha poderá ser impressa.

Para que essa rede possa atender aos anseios de um número cada vez maior de integrantes da

Família Naval, é de grande valia contar com a suges tão de cada um, principalmente quando já

ocorrido um primeiro contato com o estabelecimento pretendido, conferindo maior celeridade ao
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processo. Para sugerir uma instituição para partici par dessa parceria, entre no Fale Conosco

na  página  do  Abrigo.  O  percentual  de  desconto  a  ser  atingido  varia  segundo  o  tipo  de

produto/serviço/  estabelecimento,  porém,  quanto  mai or  o  número  de  associados,  maior  a

probabilidade de serem obtidos descontos mais expre ssivos.

Vale  lembrar  que  a  associação  ao  Abrigo  do  Marinhei ro  é  gratuita,  disponível  a  Praças,

Oficiais,  Pensionistas  e  seus  respectivos  dependent es,  e  pode  ser  feita  por  intermédio  da

própria  página  eletrônica.  Ressaltamos  ainda  que  se r  associado  ao  Abrigo  do  Marinheiro  é

diferente de ser sócio de uma de suas Áreas Recreat ivas (ARES CMN, ARES-SG e demais espaços em

seus respectivos distritos), onde há taxa de contri buição mensal para manutenção das áreas.

BONO do Dia http://portal.intranet.mb/wps/portal/!ut/p/z1/hY9LD4IwDIB_iweO0gqKjxsSDBqNj5iIu5gREGZgW...

2 de 2 16/09/2019 06:47


