
Quem não gosta de reunir a família para um churrasquinho, não é mesmo?
Agora você terá três novos bons motivos para pensar nisso. A AV remodelou
três churrasqueiras individuais e as transformou em belos Espaços Gourmet.
São 50 m² cobertos disponíveis para acolher com muito conforto sua família.
Além da churrasqueira, o espaço oferece ainda fogão e forno elétrico,
geladeira/freezer. 

Mesas individuais compõem o espaço, dando mais mobilidade para suas
confraternizações. 

Entre cada churrasqueira, também foram construídas calçadas, garantindo mais
mobilidade para todos.

Outro espaço que ganhou uma série de
melhorias foi o Salão de Festas. Um novo
e moderno sistema de ar-condicionado foi
instalado, substituindo o antigo, e novas
cortinas devem ser colocadas.

Mas é na cozinha que as mudanças foram
maiores: o Salão conta agora com uma
nova churrasqueira e um forno à lenha
que irá garantir sabor especial aos
cardápios produzidos ali.

Além disso, foram adquiridas novas
geladeiras e os armários internos e
algumas bancadas foram remodeladas.

Também foram reformados os fornos
industriais que já eram disponibilizados
aos associados. A cozinha do Salão de
Festas está equipada para oferecer
conforto e funcionalidade aos grandes
eventos dos seus associados.

Olá!

Durante os últimos meses, a Associação Viking aproveitou o fechamento do

Clube para realizar uma série de obras e benfeitorias de olho no retorno das

atividades. Como ainda nem tudo está liberado, preparamos um apanhado geral

de notícias para você ficar por dentro das novidades. 

As obras foram realizadas aproveitando o trabalho das equipes da Manutenção da

AV, com isso conseguimos também manter empregos e otimizar recursos. 

Na medida em que o Clube tiver seus espaços liberados (seguimos normas

rígidas para a liberação de cada atividade), você poderá ver tudo isso de pertinho

e curtir a AV com sua família e seus colegas novamente!

Confira as principais obras.

Academia de
Musculação 

Para quem frequenta a
Academia de Musculação, as
novidades vieram em dose
dupla. Agora são duas salas
dedicadas para você tornear os
músculos e turbinar sua saúde. 

Novos
equipamentos

Dois novos elípticos já chegaram
para aprimorar seu treino. Mas a
AV deverá ter novidades até o final
do ano, agregando ao acervo
outros novos equipamentos.        
 A Academia já está aberta!

E no palco agora tem
uma sala!

Sabe o palco do Ginásio de Esportes?
Foi otimizado e aquele espaço que
ficava ocioso se transformou em um
local amplo, com mais de 60 m² para as
aulas de Capoeira, Ginástica, Yoga e
Pilates. Quando for necessário usar o
palco, ele está lá prontinho para ser
readaptado.

Salão VIP
repaginado

O Salão VIP também recebeu
melhorias. As paredes ganharam
manutenção e uma nova cor e os
tampos das mesas foram refeitos,
garantindo mais beleza e
praticidade para o local.

Lembra-se
da Caixa
D'água?

Sabe a Caixa D´Água ao lado do campo de
futebol? Pois agora ela é abastecida com
água de poços artesianos da própria AV
(um feito no final de 2019, outro feito em
junho de 2021). Ali foi instalada uma Central
de Tratamento de Cloro. Agora a água
consumida pela AV nos salões, banheiros e
vestiários, vem de reservas próprias. 
Para garantir que a água não falte, lá perto
da quadra de areia, temos também um novo
reservatório com capacidade para 10 mil
litros. Água garantida para a área das
Churrasqueiras.

E sabe de onde tiramos a água que rega
nossos jardins? Do lago da AV! Afinal, não
precisamos de água tratada para essa
atividade, não é mesmo?

Tênis com
saibro ou
Claytec

Também têm novidades nas quadras de
tênis: agora é possível optar pelos pisos
de saibro ou Claytec. Há duas quadras
para cada preferência. A colocação do
saibro é um pedido antigo dos associados
que agora foi atendido.

Também está sendo instalada uma nova
iluminação em LED para os jogos
noturnos ou no finalzinho da tarde. As
quadras 1 e 2 terão esse benefício extra.

As quadras já estão liberadas para jogos
individuais!

Drenos
na areia

As quadras de areia
também receberam um novo
sistema de drenagem. Com
isso, o espaço manterá a
viabilidade de jogos, mesmo
nos meses em que temos
muita chuva.

A AV tem novidades:
obras e benfeitorias
esperando por você!

Um colorido Contêiner do Lazer 

Espaço bem conhecido pelas crianças que
frequentam a AV, o Contênier do Lazer ganhou
uma decoração especial, aproveitando as
habilidades da professora de artes. Ele ficou lindo
por fora e organizado por dentro. Quem der uma
passadinha na área de Churrasqueiras pode
conferir que beleza que ficou!

Três novos
Espaços
Gourmet

Um belo
deck sobre
o lago

E aquela pescaria na AV, agora tem
ainda mais conforto. Um deck foi
construído sobre o lago e irá abrigar
ombrelones, mesas e cadeiras para o
conforto de quem quer curtir a natureza
de pertinho. A área é protegida e quem
quiser pescar conta com espaços ao
redor. A reforma ficou bem agradável!

Você já pode usar o lago aos sábados,
mediante agenda no site da AV!

Pesca no
Lago e
limpa aqui
mesmo

E se a pescaria render muitos
peixes, você já aproveita e
leva os peixinhos limpinhos
pra casa. Um espaço
exclusivo foi montado, ali
pertinho do Empório do
Churrasco para você já chegar
em casa com tudo prontinho.

No Salão de
Festas
novidades
múltiplas

www.associacaoviking.com.br


