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*INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM NO CLUBE 
 
ÀS INTERESSADAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O CLUBE: 
0.XX.11.5923-5853- 0.XX.11.5923-5855- 0.XX.11.5923-5854 recepcao@ccsp.org.br 
golfe@ccsp.org.br 0.XX.11.5923-5907 
 
Aberto Feminino do Clube de Campo de São Paulo será jogado a partir de uma segunda até a quinta-
feira da mesma semana. Sendo assim, a título de colaboração está sendo permitida a hospedagem 
das jogadoras que desejarem permanecer nas proximidades do Campo onde os jogos serão 
disputados. 
 
A diretoria está fazendo uma exceção pois essas acomodações são para uso exclusivo dos sócios nos 
finais de semana. 
 
Descrição das acomodações:  
 
Aptos térreos: (Trenzinho)  
São 08 aptos, com banheiros exclusivos, tendo cada um 2 bi-camas; ( cama em baixo que serve como 
cama extra); 1 mesinha redonda com quatro banquetas; televisão, frigobar, tv a cabo e wi-fi  
 
Cada apto conta com banheiro privativo.O Clube está fazendo uma exceção pois normalmente essas 
acomodações são para uso dos sócios no final de semana.  
 
Aptos novos:  
Sobrado com 2 aptos superiores e 2 inferiores, todos com seu banheiro privativo; 
 
Apto 09  
Tem 02 beliches; 1 mesinha redonda com banquetas; televisão; frigobar, micro-ondas, tv a cabo e wi-
fi 
Apto 10 
Tem 02 beliches; 1 mesinha redonda com banquetas; televisão; frigobar, micro-ondas, tv a cabo e wi-
fi 
Apto 11 
Tem 02 bi-camas; 1 mesinha redonda com banquetas; televisão; frigobar, micro-ondas, tv a cabo e wi-
fi 
Apto 12 
Tem 02 bi-camas; 1 mesinha redonda com banquetas; televisão; frigobar, micro-ondas, tv a cabo e wi-
fi 
 
Sede Campestre:  Casa antiga reformada para servir como hospedagem 
Apto 01 = com banheiro exclusivo 
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Tem 02 camas, sendo uma delas, auxiliar (cama em baixo que serve como cama extra); televisão, 
frigobar, tv a cabo e wi-fi  
Apto 02/03 =  
Quarto conjugado, com banheiro compartilhado. 
Tem 02 camas de solteiro em cada quarto - televisão, frigobar, tv a cabo e wi-fi  
Apto 04/05 = com banheiro compartilhado. 
Tem 02 camas no quarto 04 e 03 camas no quarto 05 - televisão, frigobar, tv a cabo e wi-fi  
Apto 06 = com banheiro exclusivo 
Tem 04 camas; televisão, frigobar, tv a cabo e wi-fi  
Para uso comum: - Sala de estar e Terraço. 
 
Valor do pernoite R$ 125,00 por pessoa. 
Formas de pagamentos direto na recepção 


