
Esta é a primeira página do seu site que os visitantes verão. Nela, 

explique o objetivo do site, bem como seu conteúdo e o layout. 

Inclua dicas sobre como navegar pelo site e onde encontrar 

informações importantes. 

Altere a imagem para uma de sua preferência, como por exemplo 

uma fotografia de sua empresa. 

BRASÍLIA/DF 

A FEBRAHPA – FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE PATINAÇÃO 
ARTÍSTICA, com o apoio do Iate Clube, Holly Dance, Capital Speed e  
Estúdio de Patinação são  responsáveis pela organização do 
Campeonato BRASILEIRO INTER-SELEÇÕES de Patinação Artística 
de 2014, à realizar-se de 06 a 13 de Setembro de 2014 na cidade de 
Brasília, Distrito Federal.  
 

Este Evento conta com a supervisão da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE HÓQUEI E PATINAÇÃO – CBHP.  

 
 
 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO E 
TORNEIO NACIONAL               

INTER-SELEÇÕES 
06 a 13 de Setembro de 2014 

Endereço: SHCES 609 Área Especial Lote 02 (ao lado da feira permanente), Cruzeiro - Brasília – DF.  

Garvey Park Hotel 

Bem no centro das decisões políticas do 
país, perto dos melhores shoppings da 
capital, principais pontos de encontro de 
Brasília, o Garvey Park Hotel é a opção 
inteligente para o seu lazer e negócios.  
 
Aliando sofisticação e beleza a uma infra-
estrutura totalmente voltada para o seu 
conforto, o Garvey Park Hotel terá o 
maior prazer em hospedá-lo.  
TV a cabo 
*Wifi disponível em todos os quartos. 

  

  Hotel Aracoara 

O Aracoara é um hotel executivo, com 
localização privilegiada, próximo aos 
grandes centros de decisões, 
convenções e shoppings. 
 
O Aracoara hotel possui 118 
apartamentos (04 adaptados) e 04 
suítes. Todos com frigobar, ar 
condicionado, TV a cabo, rádio, telefone 
e Internet sem fio (com custo). 

Bay Park                                   Telefone:(61) 3037-3000 

O Bay Park Resort Hotel possui 507 
apartamentos amplos, modernamente 
decorados, todos eles equipados com: 
 

 minibar 

 TV com programação à cabo 

 ar-condicionado 

 telefone 

 fechaduras eletrônicas 

 cofre eletrônico 

 trava de segurança nas portas 

 secador de cabelos 

 internet WIFI (tarifada) 

 detectores de fumaça 

Sao quatro prédios muito bem localizados na Asa Norte de Brasília, 
ED.  Morato VI,  Morato X,  ED. Maria Morato e ED Francisco Morato.  
Os aptos são muito espaçosos, com ambientes separados e completamente 
mobiliados (mesmo em aptos de 01 quarto dormem pessoas em ambientes 
separados – podendo acomodar com conforto até 05 pessoas) três em um 
ambiente e duas em outro. Taxas e condomínio estão incluídos nos preços. 
Todos os aptos tem internet banda larga wirelles e cabo rj gratuita com uso 
ilimitado,  ligações locais a vontade, cozinha equipada inclusive com micro-
ondas, filtro, utensílios de cozinha inox, fogão elétrico, geladeira , ar 
condicionado, TV e telefonemas locais a vontade, sala com sofá, mesa de 
estudo e trabalho e piso cerâmico . Os aptos são totalmente equipados e os 
prédios ficam  ao lado de pontos de taxi e ônibus,  restaurantes, academias e 
demais comércios. Está incluído também roupa de cama e banho, limpeza 
diária do apto inclusive dos itens de cozinha a não ser domingos e feriados – 
portaria 24 horas, monitoramento com câmeras, central telefônica de recados 
e elevador. Por favor visitar  nosso site www.apartamentosmorato.com.br . 

Para o bloqueio solicitamos os nomes completos/CPFs/ TELEFONE FIXO E MOVEL COM O DDD E 

UM DEPOSITO DE 30%  - O RESTANTE NO ATO DA ENTRADA EM CHEQUE OU DINHEIRO.  
 

                      Pousada Colonial Brasília – Cruzeiro  Telefone:(61) 3234-2104 

Ambiente familiar e aconchegante, 
próximo ao centro de Brasília, somos 
os únicos no nosso atendimento, pois 
temos transporte próprio para nossos 
hospedes, a um preço bem acessível 
e muito mais barato que táxi, diárias 
com café da manha incluído.  
Apartamentos com frigobar, TV a 
cores, telefone e ventilador. Internet 
Wi-Fi para uso dos hóspedes. 
* Fica a 5 minutos à pé do ginásio!!* 
Diárias: R$ 65,00  p/ pessoa para 
apartamentos  triplo  a  quintuplo.  

Terraço Shopping 

 
A 6 minutos de carro do Ginásio. Conta com praça de 
alimentação diversificada. 

Rede Hoteleira: 

                                      Transporte 
 
Serviço de Táxi: 
 
Cooperativa UNITAXI – 3325-3030 – transporte com desconto de 20% (falar com o 
taxista no final da corrida sobre o desconto). 

 Local: Ginásio do Cruzeiro  

 Cláudia Roque  

SINGLE DUPLO TRIPLO QUADRUPLO QUINTUPLO 

R$ 180,00 R$ 220,00 R$ 300,00 R$ 380,00 R$ 410,00 

Ed. Francisco Morato                 

Telefone:(61) 3329-8400  

      Telefone:(61) 3252-5252  

Contato: (61) 3328-3800 / (61) 8408-6208 Bruno Morato 
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