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HOTEL OFICIAL DOS CAMPEONATOS  

DE BMX EM INDAIATUBA. 
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APRESENTAÇÃO. 
 

Para a Associação de Ciclismo e BMX de Indaiatuba E 
Associação Paulista de BICICROSS. 
 
É um prazer convidá-lo a participar do que será a 
retomada do campeonato Paulista de BMX 2020, em duas 
etapas na cidadade de Indaiatuba / SP. 
 
Nesta etapa , a Associação de Ciclismo e BMX de Indaituba, 
juntamente com a APBMX conta com o grande apoio da 
secretaria municipal de esporte/turismo e prefeitura 
municipal representada pelo prefeito Nilson Gaspar. 
 
Este documento é constituído no Guia do hotel oficial do 
evento, para a realização desses dois eventos importantes 
para a BMX Paulista e também Brasileiro. 
 
A tempo de reiterar nosso convite para fazer parte deste 
evento queremos oferecer a todos as melhores  condições 
para sua viagem e estadia na cidade de Indaiatuba estado 
de São Paulo. 
 
Ficar nesta cidade será agradável e confortável, e 
hospedados no melhor hotel da cidade, TRAVEL INN WISE 
HOTEL. 
 
Atenciosamente, 

 
 Jonas Carlos Pereira 
Presidente da Associação de Ciclismo e BMX de Indaiatuba. 
Indaiatuba-SP 
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HOTEL OFICIAL. 

 

Hotel oficial será o Hotel Travel Inn, que está localizado em um ponto estrategico da 

cidade, a Rua Pará, 1000 - Cidade Nova, Indaiatuba - SP, 13334-270. 

A localização permite acesso rapido as principais avenidas da cidade e da rodovia SP 75, 

dando acesso as principais rodovias do estado de São Paulo. 

 A localização única do hotel permite-lhe visitar os locais mais emblemáticos de uma 

forma confortável, quer queira ir a pé ou de transportes públicos. Há também uma 

grande variedade de bares e restaurantes nas imediações. Fácil acesso ao Museu da 

água, a prefeitura municipal, parque ecológico municipal, acesso rapido ao local do 

evento e a 15 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Viracopos. 

 

Apartamentos 

O empreendimento dispõe de 216 apartamentos com 20m², entre eles, 22 para 

portadores de necessidades especiais. Confortáveis, funcionais e com perfeita 
iluminação, acomodam até duas pessoas.   
 

Valor das diárias: 
 

Quarto simples: R$ 160,00 para uma pessoa 

Quarto duplo: R$ 199,00 para duas pessoas.  
Café da Manhã, internet e estacionamento inclusos para o período de 11 a 13 de 

dezembro de 2020. 
As reservas devem ser feitas pelo telefone (11) 5081-8822 ou pelo EMAIL 

– centraldereservas@travelinn.com.br 
Tanto por telefone ou e-mail informar que irá participar das ETAPAS DO 
CAMPEONATO PAULISTA DE BMX, para ter o desconto aplicado. 

 
Todos os hospedes do BMX poderão fazer o check-ou (saída) do hotel até as 

18:00 horas do dia 13/12/2020, assim não se preocupando com malas e 
objetos deixados nos veículos, somente que entende do BMX para fazer algo 

assim. 
 

Sorteios. 

 
Os hospedes com entrada confirmada (Check-in) no hotel até 18:00 horas de 

sábado 12 de dezembro, para participar do evento do BMX concorrerão a dois 
sorteios sendo; 

 
1 sorteio de uma diária 100% grátis somente no caso de 10 hóspede pagante 

com check-in realizado até 12/12 as 18 horas. 
 

A diária totalmente grátis será para quarto simples (SGL), caso o hospede 
ganhador seja de quarto duplo, a diferença será paga pelo hospede. 
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O segundo sorteio de 50% de desconto em 01 diária (apto SGL), somente no 
caso de 15 (quinze) apartamentos vendidos. 

 
No caso de não alcançar a quantidade de hóspedes especificada será realizado 

2 sorteios de 10% de desconto na diária do apartamento SGL.  
 

O sorteio será apenas para quarto simples, e no caso do ganhador ter reserva 
de quarto duplo, ele será o responsável pelo pagamento da diferença. 

 

A ACBIndaiatuba também realizará o sorteio de 2 inscrições gratuitas no 
evento, para os atletas inscritos e hospedados no hotel, independentemente da 

quantidade de hospedes. 
O sorteio vale para todas as categorias independentemente do valor da 

inscrição. 

 
 

Conheça todos os serviços do hotel. 

 

 

Acesse: http://travelinn.com.br/hotel/wise-indaiatuba e conheça, tudo que de melhor  

podemos oferecer a você e sua famila durante sua estadia para o evento. 
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Localização previlegiada.  

 

O Hotel está localizado a 15 minutos do aeroporto Internacional de Viracopos. 

 

O Hotel está localizado a 11 minutos da pista de BMX.  
 

 

BMX 

Hotel. 
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