
Confira a programação. Programe-se!

18 de dezembro – Encerramento das atividades da Musculação, 
retorno em 20/01

22 de dezembro – Soccer Bar dá férias coletivas para a equipe. 
Atendimento regular a partir de 14 de janeiro.

20 de janeiro – Colônia de Férias (1ª turma), das 7h15, às 17h.

27 de janeiro – Colônia de Férias (2ª turma), das 7h15, às 17h.

Confira novamente a 
programação de férias
A partir do dia 21/12 a AV passa a atender 
em horários especiais. O escritório estará 
fechado até o dia 14/01, mas as equipes 
de lazer farão escala de atendimento 
para o desenvolvimento das atividades do 
clube durante o período de recesso fabril. 
Confira novamente na tabela, como será o 
atendimento da AV na férias e programe-se 
para curtir o clube com sua família!

Mais informações
No 3317-8990, após às 14h30
Visite a nossa webpage www.associacaoviking.com.br

O seu Clube para estar em 
contato com a Natureza

Agenda

Agenda também sai de 
férias
A programação semanal da AV também 
vai sair de férias! As informações das 
atividades voltam a circular a partir do dia 
20/01, com o retorno das férias coletivas 
na Volvo. Mas você pode acessar o site 
da AV e se programar para curtir o clube 
com as atividades regulares!

Soccer Bar vai parar nas 
férias
De 22/12 até 14/01 o Soccer Bar vai dar 
férias coletivas para sua equipe. Neste 
período não haverá almoços, nem lanches. 
Mas a turma promete voltar com aquele 
sabor em 2020!

Pausa nos gramados
Durante as férias, o Campo de Futebol da 
AV estará fechado para uma pausa para 
manutenção dos gramados. As reservas 
e jogos estão suspensos entre 15/12 até 
21/01. Já as quadras de Society, Sintético, 
Tênis e o Ginásio de Esportes estarão 
disponíveis para reservas. Entre no site 
da AV e faça a sua! Curta as férias com 
qualidade de vida!

AGENDA SEMANAL 

De 16/12 a 20/01

ATIVIDADE/LOCAL ENCERRAMENTO RETORNO
Soccer Bar 22/dez 14/jan

Academia - ginástica e musculação 18/dez 20/jan

Treinamento funcional 12/dez 04/fev

Viking Runners (treino de corrida) 19/dez 20/jan

Escolinha de Futsal 14/dez 01/fev

Atleta do Futuro 11/dez 09/mar

Capoeira 14/dez 16/jan

Rua do Lazer/Casa Cultural

Campo 15/dez 21/jan
Society
Ginásio
Sintético
Tênis

Empório do Churrasco

Almoxarifado Esportivo

atendimento aos sábado e domingos, das 13h às 
17h

Aberto

Atendimento sempre que houver reserva

Atendimento sempre que houver reserva


