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Descubra as
vantagens de
ser sócio da
NOVA AIPERJ
A NOVA AIPERJ é um clube

Aproveite o inverno em uma
das suítes confortáveis e
equipadas da Nova Aiperj
Aquele friozinho de inverno já deu o ar da graça,
literalmente falando, e nessa época do ano, onde os
casacos, cachecóis e botas
saem dos armários e tomam as ruas, nada melhor
do que passar um final de
semana curtindo a família e
relaxando em uma maravilhosa e confortável suíte.
Localizada a apenas
20 minutos da Ponte Rio Niterói, em Itaboraí. A NOVA
AIPERJ oferece todo o aparato necessário para garantir conforto e comodidade
para quem deseja passar
o fim de semana inteiro no
clube. São disponibilizadas
oito suítes equipadas com
ar-condicionado,
camas,
aparelhos de televisão, frigobar e ventiladores, oferecendo conforto para quem
busca mais tranquilidade no

inverno.
Para melhorar ainda
mais os dias de estada, a
NOVA AIPERJ oferece duas
ótimas saunas (masculina
e feminina) para aquecer e
limpar o organismo nesses
dias mais frios. Além de ser
um convite ao relaxamento,
um tempo dentro da sauna
provoca relaxamento dos
músculos, redução de calorias extras, estímulo da
circulação sanguínea e diminuição do estresse e das
tensões diárias.
Aproveite os espaço
da NOVA AIPERJ em Itaboraí ! Ligue hoje mesmo
para marcar seu final de semana. Telefones: (21) 27193099 / (21) 2635-1501 / (21)
2719-3800 ou encaminhe
um email para: aiperj@aiperj.org.br.

facebook.com/novaaiperj /

que preza pela segurança, saúde
e bem-estar de seus associados.
Para isso, seus diretores sempre
trabalham na busca em atender
os anseios e os associados podem desfrutar do amplo espaço
composto por piscinas, churrasqueiras, bar e restaurante, saunas,
campos de futebol, casa de festas,
entre outros.
Para se tornar um associado
da NOVA AIPERJ é fácil. Você
pode entrar em contato através
dos telefones (21) 2719-3099 / (21)
2635-1501 / (21) 2719-3800 ou
e-mailaiperj@aiperj.org.br. Ou ainda, preencher a ficha de sócio no
site. Estando tudo certo, um dos
membros de nossa equipe entrará em contato no sentido de acertar detalhes para que a ficha seja
assinada por você. Venha para a
NOVA AIPERJ.

aiperj.org.br
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