
Churrasqueiras e quiosque, sábados e domingos, das 10h às 19h (reservas antecipadas no site

para datas a partir de 16/10). Permitida presença apenas dos familiares diretos (pai, mãe, filhos),

que convivam na mesma casa, e parentes ascendentes (pai, mãe, sogro e sogra do titular)

Academia de Musculação, de segunda a sexta, das 6h às13h e das 15h às 22h (agendamento do

treino via aplicativo). A presença por horário aumentou de 10 para 15 vagas.

Quadras de tênis, de segunda a sexta, das 14h30 às 21h30; sábados e domingos, das 8h às 18h

(reservas via site da AV), para modalidade individual. Durante o jogo é possível retirar a máscara,

desde que exista a presença de apenas um jogador em cada lado da quadra. Em todos os demais

momentos, a máscara é obrigatória. Os associados também podem trazer um convidado externo,

por partida. 

Empório do Churrasco, sábados e domingos, das 10h às 19h .

Quadras de Areia, abertas de segunda a sexta, das 14h30 às 21h30; sábados e domingos, das 9h

às 18h. É permitido o jogo de duplas, com a presença de apenas duas pessoas em cada lado da

quadra, sem torcida. Os associados também podem trazer dois convidados externos, por partida.

(é obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo)

Pista de corrida, de segunda a sexta, das 6h às 20h e sábados das 8h às 17h.

Treinamento funcional, terças e quintas, em dois horários, às 16h30 e às 17h30.

Pescaria, somente aos sábados, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30. Estão liberadas 10 vagas

por horário (manhã ou tarde), apenas para associados e seus dependentes (com inscrição prévia

na página da AV).

Playgrounds e visitação ao Clube: liberados aos finais de semana até às 19h.

Ainda estão fechados os salões de festas, quadras e campos para atividades coletivas.

Atualizando as liberações das autoridades de saúde e respeitando os protocolos

sanitários específicos, a Associação Viking amplia a disponibilidade de algumas

atividades presenciais para seus associados. Confira!

Musculação | Churrasqueiras | Corrida | Quadras de Tênis
Quadras de Areia | Treinamento funcional | Pescaria

 

Confira detalhes de cada atividade:

associacaoviking.com.br

TEM NOVIDADES NAS ATIVIDADES
DISPONÍVEIS NA AV


