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GERAL

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo  do  Marinheiro  (AMN)-  O  Departamento  Regional  do  Abrigo  do  Marinheiro  em  Nova
Friburgo (DRAMN-NF) convida Oficiais, Praças, Servidores Civis assemelhados e seus Dependentes
para uma experiência agradável e aconchegante em meio à paisagem exuberante da Região Serrana.

Localizado no estado do Rio de Janeiro, no interior do Sanatório Naval de Nova Friburgo, em
íntimo contato com a Mata Atlântica, o DRAMN-NF é composto pela Área Recreativa, Esportiva e
Social Casa do velho Marinheiro (ARES-CVM), para Oficiais e pela Área Recreativa, Esportiva e
Social TIMONEIRO (ARES-TIMONEIRO), para Praças.

Além disto, a cidade de Nova Friburgo é adornada por montanhas, rios e cachoeiras, formando
um precioso colar de atrativos naturais, que a colocam como principal rota turística da região
serrana do Rio de Janeiro. A mescla de culturas e costumes imprime um caráter único à cidade,
tingindo sua gente de cores ímpares que se refletem, até hoje, na gastronomia e na vocação de
receber bem os turistas. A história marca presença em construções antigas, praças e parques
que recontam a saga dos seus colonizadores há mais de 200 anos, fazendo com que todos os
visitantes tenham o desejo de retornar.

Para  desfrutar  de  todos  esses  atrativos,  disponibilizamos  na  ARES-CVM,  as  seguintes
facilidades:

a) 29 Suítes simples, contendo uma cama de casal ou duas camas de solteiro, frigobar, TV,
ventilador, varanda com vista panorâmica e banheiro;

b) 06 Suítes duplas, contendo um quarto com cama de casal ou com duas camas de solteiro, um
hall com um beliche, ventilador, frigobar, TV, varanda com vista panorâmica e banheiro;
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c) 01 Suíte dupla para portadores de necessidades especiais, contendo uma cama de casal ou
duas camas de solteiro, frigobar, TV, ventilador, varanda com vista panorâmica e banheiro
adaptado;

d) 06 Casas climáticas, de uso exclusivo de Oficiais-Generais e seus convidados, contendo
uma suíte com cama de casal e ventilador, um quarto com duas camas de solteiro, uma sala de
estar com TV a cabo, aparelho de DVD e lareira, uma copa com geladeira, forno de micro-ondas e
fogão elétrico com dois acendedores e um banheiro;

e) Parque Aquático com três piscinas (uma semi-olímpica, uma infantil e uma aquecida), bar,
área com churrasqueira e salão de festas;

f) Sauna a vapor;

g) Deck com churrasqueira e forno de pizza a lenha;

h) Duas quadras de esportes polivalentes, um campo de futebol "society" e uma quadra de
tênis;

i) Sala de jogos com mesa de aero hockey, jogo de xadrez e jogo de damas;

j) Sala de TV com canais por assinatura;

k) Garagem coberta com 12 vagas rotativas;

l) Estacionamento descoberto nas proximidades da recepção, incluindo três vagas exclusivas
para Oficiais-Generais e uma para portadores de necessidades especiais;

m) Salão de festas;

n) Espaço para pequenos eventos; e

o) Redário.

Serão praticados os seguintes valores da diária com café da manhã:

PÚBLICO
ALVO

1
Adulto

2
Adultos

3
Adultos

4
Adultos

5
Adultos

Oficiais  e
Servidores
Civis  da  MB,
seus
dependentes  e
pensionistas

R$100 R$170 R$230 R$280 R$320

Convidados
de Oficiais

incluindo
parentes não
dependentes

R$130 R$221 R$299 R$364 R$416

OBSERVAÇÕES:
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(A)  Suíte  simples  com  cama  de  casal  ou  duas  camas  de  solteiro  e  disponibilidade  de  um
colchonete;
(B) Suíte Dupla com cama de casal ou duas camas de solteiro, um beliche e disponibilidade de
um colchonete;
(C) De 2ª a 5ª feira desconto de 30% no valor da diária;
(D) Crianças até 7 anos estão isentas do pagamento da diária;
(E) Titular e convidado na mesma suíte pagam o valor total da diária referente a seu público
alvo; e
(F) Será cobrada a taxa de serviço de 10% sobre o valor da hospedagem.

CASAS CLIMÁTICAS
(Exclusivas para Oficiais Generais e seus convidados)

PÚBLICO ALVO 1 Adulto 2 Adultos 3
Adultos

4
Adultos

5
Adultos

Oficiais

Generais

R$120 R$204 R$276 R$336 R$384

Convidados de
Oficiais

Generais,incluindo
parentes não

dependentes

R$150 R$255 R$345 R$420 R$480

OBSERVAÇÕES:

A. Casa com sala, copa, banheiro e dois quartos: uma suíte com cama de
casal e outro com duas camas de solteiro, ou uma cama de solteiro e um
beliche;

B. De 2ª a 5ª feira desconto de 30% no valor da diária;

C. Crianças até 7 anos estão isentas do pagamento da diária; e

D. Titular e convidado na mesma casa, pagam o valor total da diária
referente a seu público-alvo.

Faça  a  sua  reserva  para  hospedagem  através  do  e-mail  arescvm-
reservas@abrigo.org.br ou pelos telefones: (022) 2525-9537 / (22) 97403-1938.
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BONO Especial Nº 893/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

Já na ARES-TIMONEIRO, disponibilizamos as seguintes facilidades:

a) 24 suítes simples, contendo uma cama de casal ou duas camas de solteiro e um beliche,
frigobar, TV, ventilador e banheiro;
b) 04 suítes simples para pessoas com deficiência, contendo uma cama de casal ou duas camas de
solteiro e um beliche, frigobar, TV, ventilador e banheiro adaptado;
c) Sala de jogos com playstation 4, mesa de xadrez, damas, aliado, sinuca e pebolim.
d) Sala de TV;
e) Estacionamento com 37 vagas disponíveis sendo 2 para pessoas com deficiência;
f) Refeitório;
g) Espaço para eventos com churrasqueira;
h) Pátio interno com jardim de inverno;
i) Área de convivência;
j) Parquinho infantil;
k) Academia ao ar livre; e
l) Copinha social.

  Serão praticados os seguintes valores da diária com café da manhã, almoço, jantar e ceia,
inclusive  para  as  OM  interessadas  em  adquirir  vagas  para  premiação  das  suas  praças  e
servidores civis assemelhados, bem como convidados que não sejam dependentes:

ARES TIMONEIRO

PÚBLICO ALVO Suíte com
1 Adulto

Suíte com
2 Adultos

Suíte com
3 Adultos

Suíte com
4 Adultos

Praças e
Servidores
Civis da MB,
da Ativa e
Veteranos, e

seus
dependentes e
pensionistas.

R$ 70 R$ 110 R$ 130 R$ 150

Convidados
de Praças -
incluindo

parentes não
dependentes.

R$ 90 R$ 130 R$ 150 R$ 170

OBSERVAÇÕES:

A. Suíte com cama de casal ou duas camas de solteiro e um beliche; e
B. Crianças até 7 anos estão isentas de diárias.
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