
ORIENTAÇÕES PARA ASSOCIADOS NÃO HOSPEDADOS 

        REFEIÇÕES: 

       A reserva de refeição pode ser realizada antecipadamente através do site 
  www.flexrefeicao.org.br  e o pagamento deve ser efetuado na recepção da UL respeitando o 

 horário informado no ato da reserva. De acordo com a Portaria n° 53/2022. 
  A quantidade de refeições, piscina e vestiários é limitada e a venda no balcão da recepção é  

 realizada mediante disponibilidade. 
     

        CAFÉ DA MANHÃ: 

      É servido das  07h  até às  09h,  a  venda  é  realizada  na  recepção  das  7h  às  8h30 conforme  

 disponibilidade. 

      

Associados e Dependente maior de 14 anos 

Filhos de 
asssociados de 06 

a 13 anos 
Não associados adultos e menores  Crianças menores de até 

05 anos 

R$ 19,00 R$ 12,00 R$ 25,00 ISENTO 

        ALMOÇO: 

       É  servido das  12h  às  14h,  a  venda  é  realizada  na  recepção  das  7h30  às  11h,  conforme  

 disponibilidade. 

      JANTAR: 

       É  servido  das  18h  às  20h,  a  venda  é  realizada  na  recepção   das  14h  às  19h,  conforme  

 disponibilidade. 

      

Associados e Dependente maior de 14 anos 

Filhos de 
asssociados de 06 

a 13 anos 
Não associados adultos e menores  Crianças menores de até 

05 anos 

R$ 40,00 R$ 28,00 R$ 45,00 ISENTO 

        *Menor de 05 anos apenas terá insenção quando acompanhado de adulto pagante* 

 
        PISCINA: 

       De acordo com a Portaria n° 47/2022, a utilização para associados não hospedados é a partir das  

11h mediante pagamento na recepção a partir das 07h30. 
   

        Associados e dependentes maiores de 12 anos R$ 20,00 

  Dependentes entre 05 a 12 anos não hospedados  R$ 10,00 

  Menores de 05 anos de idade ISENTO 

  *Vendas limitadas* 

              Vestiários funcionam das 8h às 18h. 

     Associado / Dependente 
Dependente ou Familiar Convidados 

até 7 anos de idade  

   R$ 10,00 ISENTO 
 

   *Vendas limitadas* 
      

        A utilização do vestiário dá direito ao uso do armário e ducha durante o dia. Crianças até 07 
 anos não pagam, desde que acompanhadas de um adulto pagante. 

   
        
Aluguel de toalha para piscina e vestiário: Diária R$ 6,00 cada. 

   
        Aluguel de cadeira e Guarda Sol:  

     
        Cadeira (quantidade limitadas:     R$4,00 cada 

  Guarda-sol (quantidade limitadas)     R$6,00 cada 

  

        IMPORTANTE: 

        Para   usufruir  as  Unidades  de  Lazer  da  AFPESP  é  imprescindível  que  todos  Associados  e 

 Dependentes   estejam    com  a   carteira  social   atualizada,  munidos  de  documento  válido   e 

 mensalidades em dia. 
      

        Os dependentes deverão estar  devidamente cadastrados no Sistema AFPESP e com documento 

 válido com foto. 
      

        *EM  ALTA  TEMPORADA,  FERIADOS   E   FERIADOS   PROLONGADOS   NÃO   ATENDEMOS 

 FAMILIARES CONVIDADOS.      

        
 *EM  BAIXA  TEMPORADA  SÃO   PERMITIDOS  ATÉ   02    FAMILIARES   CONVIDADOS   POR  

 ASSOCIADO TITULAR.      

  


