
 
SELETIVA NACIONAL SUB-21 – 26/04 a 02/05/2021 

HOSPEDAGEM NO CENTRO DE TREINAMENTO DA CBK 

 
 

 Além de toda a estrutura para treinamentos disponíveis no Centro de Treinamento 

da Confederação Brasileira de Karate, há uma estrutura de hospedagem com 40 quartos 

duplos, onde o hospede tem toda comodidade e acesso rápido a todas as dependências 

do complexo (Ginásio, Restaurante, Salas de Reuniões, Piscina e Área Verde). 
 

 

Localização do CT:  

• Endereço: Avenida Ulisses Guimarães, 100, Bairro Iparana, Caucaia/CE (Região 

metropolitana de Fortaleza). 

o Distância do Aeroporto/CT: 22km 

o Distância do CT/Centro de Fortaleza: 10km 

o Distância do CT/Praia do Cumbuco: 15km  

o Distância do CT/Praia de Iparana: 1,5km  

o Distância do CT/Supermercado (Atacadão): 5km 

o Distância do CT/Shopping RioMar Kennedy: 10km 

o Distância do CT/Shopping Iguatemi Fortaleza: 20km 



 

 
 



 
Cada quarto contém: 

• 2 camas de solteiro 

• Ar-condicionado 

• Banheiro 

• Água quente 

• Frigobar  

 
Valores das diárias no período de 26 de abril a 03 de maio com pensão completa 
(Café-da-manhã, Almoço e Janta): 

• Quarto Duplo (por pessoa/dia): R$ 200,00  

o Check-in: 14h 

o Check-out: 12h 

o Horários das alimentações: 

▪ Café-da-manhã: 7:30 às 9:30 
▪ Almoço: 12:00 às 14:00 
▪ Janta: 19:00 às 21:00 

 

 

PACOTES DE HOSPEDAGENS 
 

SELETIVA NACIONAL 
26/04 a 01/05 (5 diárias) ou 
27/04 a 02/05 (5 diárias) ou 

28/04 a 03/05 (5 diárias) 
 

Valor total: R$ 950,00 

 
SELETIVA NACIONAL 
26/04 a 02/05 (6 diárias) 

 
Valor total: R$ 1.110,00 

 

 
SELETIVA NACIONAL 
26/04 a 03/05 (7 diárias) 

 
Valor total: R$ 1.295,00 

 

 
 
Obs.1: Todos os quartos são duplos. Quando a confirmação da reserva for para apenas 1 
hóspede, o mesmo irá dividir o quarto com outra pessoa (atleta ou técnico). Caso o hóspede 
tenha preferência por quem dividir o quarto, poderá informar na reserva.  
 
Procedimentos para a Reserva no Centro de Treinamento da CBK: 

• Preencher o formulário de reserva e enviar para o e-mail: 
reservas.hotelctcbk@gmail.com 

• Aguardar a resposta com a confirmação da reserva. 

• A partir da confirmação será dado o prazo de 48h para o pagamento das diárias. 

• Caso não seja realizado o pagamento e o envio do comprovante dentro do prazo de 
48h, a reserva será cancelada.  

Obs.: Todos os atendimentos acontecerão somente via e-mail 
reservas.hotelctcbk@gmail.com. 
 
 

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 

• Orientamos (não é obrigatório), por motivo de segurança e prevenção contra 

o Covid-19, que os atletas/técnicos se apresentem para a seletiva no dia 26 
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de abril de 2021 e fiquem hospedados no Centro de Treinamento. Durante o 

período de 27/04 a 30/04 os atletas serão acompanhados em relação a 

possíveis sintomas do Covid-19 e participarão de palestras e treinamentos 

com a comissão técnica da Seleção Brasileira. Os atletas ficarão restritos ao 

Centro de Treinamento (em forma de bolha), com alimentação completa. Para 

a apresentação no dia 26/04 e/ou 27/04 os atletas/técnicos deverão 

apresentar um teste de covid negativo, preferencialmente, o RT-PCR, 

realizado a partir do dia 24/04. 

 

• Os atletas/técnicos que se hospedarem no Centro de Treinamento depois do 

dia 27/04, deverão apresentar um teste de Covid-19 negativo, 

obrigatoriamente, do tipo RT-PCR, com data de emissão com até 48h do dia 

de chegada ao Centro de Treinamento. 

 

• Os atletas/técnicos que não ficarem hospedados no Centro de Treinamento 

deverão apresentar no dia 30/04 (na pesagem) o teste de Covid-19 negativo, 

obrigatoriamente, do tipo RT-PCR, com data de emissão a partir do dia 28/04. 

 

• Caso a comissão médica veja necessidade, poderá solicitar novo teste de 

Covid-19 do atleta ou do técnico a qualquer momento durante o período de 

hospedagem e seletiva nacional. 

 
 


