Um clube
muito especial

Lazer, esporte e
entretenimento

Imagine um local de natureza privilegiada, bem localizado e com diversas opções de
lazer, esporte, entretenimento, cultura e confraternização. Assim é a AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil), um dos Clubes mais tradicionais de Florianópolis.

O associado da AABB desfruta de ótimas opções de lazer, esporte e integração social.

Localizada no bairro de Coqueiros, em uma área nobre entre as Praias do Meio e
Itaguaçu, a Sede Social da AABB oferece ótimas opções para seus associados, como
restaurante, bar/lanchonete, quadras esportivas, ginásio, piscina, sauna, centro de
arte e dança, academia de musculação, estúdio de pilates, marina e ambientes para
festas e reuniões. Tudo isso com estacionamento gratuito.
Toda essa estrutura, somada a uma sólida gestão administrativa, transformou a AABB
em um dos clubes mais atrativos da cidade, onde você desfruta de diversas opções a
custo bem acessível.
Você não precisa ser funcionário do
Banco do Brasil para se associar. E
nem pagar taxa de adesão. Basta ser
indicado por um associado do Clube
ou por um gerente de agência do
Banco do Brasil.
Aproveite!
Venha fazer parte da AABB!

Restaurante e Bar/Lanchonete
A AABB oferece a seus associados opções de
Restaurante e Bar/Lanchonete a preços bem
acessíveis.
O Restaurante está aberto diariamente para
almoço executivo, com pratos especiais aos
sábados e domingos.
No Complexo Esportivo, o Bar do Castelinho
também oferece boas opções de lanches e
bebidas.

Piscina
Duas piscinas (uma para adultos e outra para
crianças) estão disponíveis aos associados
durante toda a temporada de verão.

Complexo Esportivo
O Complexo Esportivo da AABB conta com Ginásio de Esportes, campo de futebol suíço,
quadras de tênis, futevôlei, vôlei de praia e beach tennis, sauna (seca e úmida), academia de
musculação, estúdio de pilates, massoterapia, marina para lanchas e equipamentos náuticos,
quiosques com churrasqueiras, parque infantil e até serviço de lavação de automóveis.

As crianças podem praticar esportes em aulas específicas de futebol, futsal e voleibol. Para
os adultos, são oferecidas aulas de tênis, beach tennis, musculação, condicionamento físico e
pilates, além de massagens (estética, relaxante e drenagem linfática). Todos esses serviços são
oferecidos com valores especiais para os associados.

Ambientes para festas e reuniões

Centro de Arte e Dança Cacá Berka

Uma das boas opções oferecidas aos associados é
a utilização de ambientes para festas e reuniões. A
AABB conta com cinco ambientes.

O Centro de Arte e Dança Cacá Berka, um dos
mais renomados estúdios de expressão artística
de Florianópolis, funciona diariamente na AABB,
em salas especialmente montadas para oferecer
aulas de jazz, balé clássico, hip hop, dança de
salão, teatro, canto, coral e outras.

:: Salão Social: localizado junto ao restaurante, é um
ambiente amplo, com capacidade para cerca de 900
pessoas, ideal para festas de casamento e eventos
corporativos. Possui toda a infraestrutura necessária.
:: Espaço Gourmet: ambiente agradável, com vista
panorâmica da praia de Itaguaçu e total infraestrutura.
Tem capacidade para cerca de 80 pessoas e é ideal
para festas infantis, aniversários, coquetéis e jantares.
:: Espaço Deck: ambiente mais informal, localizado
ao lado da Sala de Jogos, ideal para churrascos de
família, encontro de amigos e festas mais reservadas.
Tem capacidade para cerca de 70 pessoas.
:: Castelinho: antiga sede social da AABB, o Castelinho
é um ambiente muito utilizado pelos associados.
Localizado próximo ao Complexo Esportivo e também
à beira-mar, tem capacidade para cerca de 100
pessoas e é ideal para festas de confraternização e
aniversários.
:: Casa da Cultura: também é um ambiente informal,
recomendável para festas durante o verão, já que foi
construído à beira-mar, com linda vista da praia do
Meio. Abriga cerca de 80 pessoas.

Escolinha Guga
A Escolinha Guga também faz parte da AABB.
Crianças de 5 a 10 anos podem fazer aulas de tênis
oferecidas diariamente na sede do Clube.

Grupo Escoteiro
O Grupo Escoteiro do Mar Ilhas Guará reúne-se
periodicamente na AABB. É uma ótima opção para
quem quer fazer parte do Movimento Escoteiro e
praticar as boas lições do escotismo.

Estúdio de Música
A AABB também conta com completo Estúdio de
Música, ideal para ensaios e gravação de músicas.
Também oferece aulas de violão.

Sede Balneária
Além de sua bela Sede Social, a AABB dispõe de uma Sede Balneária, localizada na Praia de
Canasvieiras, de frente para o mar. Um local privilegiado, ideal para o associado que deseja
curtir momentos especiais e aproveitar a temporada de verão.
Com toda infraestrutura necessária, a Sede Balneária de Canasvieiras conta com bar à beiramar, quadras esportivas, parque infantil, churrasqueiras, banheiros, vestiários e ampla área
de integração.

Para se associar, entre em contato com a Secretaria do Clube.
Telefone: (48) 3028-9395
E-mail: florianópolis@aabb.com.br
www.aabbflorianopolis.com.br
Curta nossa página no facebook
/aabbflorianopolis

