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Final de ano é na Colônia de Itanhaém
Agora com piscinas para adultos e crianças, e churrasqueiras
O ﬁnal de ano está próximo. Os preparativos já estão a caminho.
Pensar em passar momentos especiais com a família já está na
pauta do dia. Por isso, o Greme (Grêmio Recreativo dos Metroviários
de São Paulo) traz uma dica imperdível para este ﬁnal de ano. Você e
seus familiares podem desfrutar de momentos inesquecíveis passando
o ﬁnal do ano na Colônia de Férias de Itanhaém. O local ganhou novos
atrativos, com piscinas para adultos e crianças, churrasqueiras. Tudo dentro
de um ambiente organizado e familiar. São 18 apartamentos com acomodações
para até cinco pessoas. Ambiente mobiliado com cama de casal, colchão de mola
e beliche, roupa de cama e banho, café da manhã completo, limpeza diária dos
apartamentos e estacionamento. Enﬁm, praticidade e conforto para você e sua família.
Além de desfrutar de um ambiente tranquilo, você pode visitar as praias de Itanhaém e a
cidade, marcos históricos e pontos turísticos: Igreja Matriz de Sant’Ana, Rio Itanhaém – com
embarcações para turistas, Morro de Sapucaiva – um visual paradisíaco, Gruta de Nossa Senhora de
Lurde, Morro do Paranambuco, entre outros. É para descansar e se divertir.
As reservas são feitas através do telefone (11) 2092-7921 ou solicitadas pelo e-mail: reserva@greme.com.br .
Aproveite logo porque o Verão já está chegando! Aceitamos cartões de crédito e débito.

Visite nosso site www.greme.com.br e nos acompanhe pelo Twitter: http://twitter.com/greme_sp

Final de ano é só alegria!
Estamos chegando a mais um ﬁnal de ano. Mas quem disse que um ﬁnal de ano é igual a todos?
Sempre temos algo de diferente para comemorarmos. Sempre temos novos pedidos e agradecimentos
para fazer. O ﬁnal do ano é assim: uma época para celebrar e se renovar.
A diretoria do Greme e seus funcionários desejam que você e sua família possam ter muitas alegrias e um
ambiente cheio de paz, carinho e amor. Aﬁnal, o mais importante é estarmos bem, em sintonia com o nosso
ser e com nossos semelhantes. Um ﬁnal de ano de pura alegria!

