Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico
de Jurerê Internacional®
O Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico é o
endereço dos amantes de esportes e atividades artísticas em Jurerê
Internacional. Um espaço projetado para estimular a qualidade de vida,
a saúde e a diversão de moradores, visitantes e turistas. O local - que
possui cerca de 2.000 m² - é aberto ao público em geral e oferece aulas
para todas as idades, além de locação de espaços para eventos, lazer e
esportes.
Conta com uma completa infraestrutura para a prática de várias
modalidades, supervisionadas por profissionais qualificados. Entre as
opções destaque para aulas de tênis, mergulho, ginástica artística,
lutas, Total Barre, Capoeira, artes marciais, yoga, natação, danças, entre
outras. Atende cerca de 300 alunos por mês e funciona durante o ano
todo, inclusive como colônia de férias nos recessos escolares no início e
meio do ano.
O centro esportivo também é base para importantes empresas
ligadas ao esporte e cultura. Atualmente se encontram no local o Studio
Integrado Mormaii Fitness, a escola de Circo Circocan e a escola de
dança Cena 11.
Devido a sua excelente infraestrutura, tem sido utilizado como
palco de importantes eventos, principalmente na área esportiva, como
a Semana Guga Kuerten, Futevôlei das Estrelas, Corrida da Lua Cheia,
Powerman, torneios de tênis, entre outros. Sediou o leilão do Cow
Parede e Elephant Parede, e acolhe eventos corporativos de diversas
áreas.
Mas também é possível fazer um delicioso programa em família
ou com amigos, com a utilização da piscina, das quadras esportivas e
da ampla área verde existente. O local é ainda o endereço da diversão,
com a realização de diversos eventos próprios como Carnaval infantil
(aberto ao público), além de festas particulares e de entidades. Outra
atração é a biblioteca Elida de Freitas e Castro Druck e escola de
línguas CCAA.
O público pode participar também dos frequentes cursos,
workshops, palestras e ensaios que ocorrem no local, uma forma de
compartilhar com a sociedade conhecimentos nas áreas de esportes e

artes. Estas atividades são promovidas pelos profissionais que atuam
no centro esportivo e também convidados de fora.
E com tantas atividades não poderia faltar um excelente serviço
de gastronomia, que fica a cargo do Restaurante Ponto, que funciona o
dia inteiro. No cardápio comida caseira com ingredientes selecionados,
tudo servido num ambiente super aconchegante.

SERVIÇO

Jurerê Sport Center – Centro Esportivo e Artístico
Endereço: Av. dos Dourados, 481
O que oferece: aulas esportivas e artísticas, locação de espaços para
práticas esportivas, de lazer, eventos e festas; realização de cursos,
workshops e palestras, etc.
Horário: diariamente das 9h às 22h
Entrada: aberto ao público em geral
Gastronomia: Restaurante O Ponto. Funcionamento de terça a
domingo, das 11h30 às 21h, com almoço e café da tarde. Fone: (48)
3282-1390.
Informações: (48) 3282-2530 / jusc@jurere.com.br

ATIVIDADES OFERECIDAS

Atividades esportivas
Assessoria esportiva
Ballet infantil

Boxe / Muay Thai
Capoeira
Flow Quality of Movement - Total Barre, workshops, atividades ao ar
livre
Ginástica artística
Jazz
Jiu Jitsu
Kripalu Yoga
Mergulho
Natação
Tênis
Studio Integrado Mormaii Fitness - Pilates, treinamento funcional e o
five Komzept

Atividades artísticas
Escola Internacional de Circo Circocan
Grupo de Dança Cena 11

Atividades educativas
Biblioteca Elida de Freitas e Castro Druck
Escola de línguas CCAA

Locação de espaços
Área externa

Campo de futebol 5 com grama natural
Campos de futebol suíço e futebol 11
Piscina (10m x 20m)
Quadra de tênis coberta (saibro)
Salão para eventos (capacidade para até 1.200 pessoas em pé e 900
sentadas)

Assessoria de Imprensa – Amplocom Soluções em Comunicação
Viviane Araújo – (48) 9997-5909 / 8485-5251
viviane@amplocom.com.br
Roberta Sandreschi – (48) 9111-9272/ 9146-4997
roberta@amplocom.com.br

