Ibis Styles – www.ibis.com.br
(47) 3406-1700 - H8807-RE@accor.com.br
Tarifários:
Apto. Single: R$ 172.30 + 2,5% ISS
Apto. Duplo: R$ 193.30 + 2,5% ISS
- Com café da manhã.

Marimar The Place - www.hotelmarimar.com.br/
(47) 3367-3066 - reservas@hotelmarimar.com.br
In – 21 / 11 / 2019 Out – 23 / 11 / 2019
Tarifários:
Suíte Luxo Single: R$ 153,90 com café da manhã.
Suíte Luxo Casal /dupla: R$ 259,20 com café da manhã.
Suíte Luxo Casal +01/Triplo:R$ 348,30 com café da manhã.
Suíte Luxo Casal +02/ Quadruplo: R$ 421,20 com café da manhã.
OBS: ENTRANDO EM NOSSO SITE www.hotelmarimar.com.br COM CÓDIGO
PROMOCIONAL nutricao (minúsculo sem cedilha e sem acento) DESCONTO
ESPECIAL.
Forma de Pagamento: Final de 50% deposito entrar em contato com hotel , enviar
comprovante de deposito mesma via para confirmação de reserva.
Saldo de 50% na entrada ao hotel.
Serviços inclusos na diária:
Café da manhã servido das 07 às 09:45 horas no Restaurante DeVille piso Térreo.
Cortesia toalha para a praia e piscina.
Cortesia de acesso à Internet.
*Horário de entrada: a partir das 14:00hs.
*Horário de saída: até as 12:00hs.
Piscina Climatizada e hidromassagem na áreas de lazer.
Não cobramos taxa de Turismo.
Não cobramos taxa de serviço e taxa de ISS; Não aceitamos cheques Aceitamos os cartões
de crédito Visa/MasterCard - não parcelamos.
O Hotel foi pensado para que o hóspede tenha o maior conforto e praticidade possíveis, em
um local requintado e aconchegante.
Todas as suítes dispõe de camas box,01 wc, ar condicionado,telefone, TV a
cabo,minibar,internet gratuita e a cabo nos aptos ( na recepção internet Wi-Fi) ,sem
carpê,corrente elétrica 220V.
Serviços Extras:
*Almoço opcional: R$ 50,00 p/ pessoa. Não inclui bebidas.
*Jantar Opcional : R$ 39,00 por pessoa. Não inclui bebidas.
*Opcional Cofre individual R$ 2,00 custo dia.
*Toalhas grátis para piscina e praia.
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OBS IMPORTANTE: O Marimar The Place ,não reembolsará diárias ,quando o cliente desejar
retirar-se do hotel antecipadamente OU cancelar a reserva (ficará retido como no show )
OU = transferência de data para cancelamento com 30 dias de antecedência.

Plaza Camboriú - www.plazacamboriu.com.br
hospedagem@plazacamboriu.com.br
(47) 3263-7776
Tarifários:
21 a 23/11/2019
CATEGORIAS
LUXO SUPERIOR
SUITE MASTER

INDIVIDUAL
R$ 205,00
R$ 423,00

APARTAMENTOS
DUPLO
TRIPLO
R$ 236,00
R$ 310,00
R$ 423,00
-

QUADRUPLO
R$ 369,00
-

Valor da diária por apartamento com café da manhã incluso quando
servido no restaurante. Acrescer 2,5% de ISS nos valores acima.
Tarifa NET.
Tarifas válidas para Mercado Nacional.
DESCRIÇÃO

❖ Apartamentos: Camas Box, Piso laminado, secador de cabelos, TV a cabo, telefone, ar
condicionado split, minibar, WiFi Free e cofre individual.

❖ Room Service até 23hs.
❖ Piscinas climatizadas adulto e infantil, Sala de jogos, Day Use em academia, Baby Service,
❖
❖
❖
❖

Solarium e Espaço Plaza Kids.
01 criança até 05 anos compartindo apartamento com dois adultos pagantes será cortesia,
crianças de 06 e 07 anos pagam 50%, acima de 08 anos pagante integral. A segunda criança
- no mesmo apto – é pagante integral.
Para hospedagem de 01 adulto e 01 criança menor de 06 anos, aplica-se tarifa de
apartamento duplo.
Não cobramos taxa de Serviço.
Cobramos taxa de 2,5% de ISS sobre os serviços (Diária, estacionamento, telefone,
lavanderia).

CONDIÇÕES DE RESERVA

❖ Garantia de No-Show de 01 diária.
❖ Deadline: Cancelamentos de reservas deverão ser solicitados com antecedência de 02 dias

❖
❖
❖
❖

❖

úteis. Se a reserva for para períodos de final de semana, só serão aceitos cancelamentos
quando solicitados com 07 dias úteis antes da data do check-in. O não cancelamento
acarretará cobrança de No-Show conforme citado acima.
Em caso de saída antecipada, será cobrado o valor integral do período da reserva.
Estacionamento externo e coberto (opcional): R$ 30,00/dia, incluso manobrista e seguro.
Check in: A partir das 14h00 || Check out: Até 12h00.
Conforme o artigo 82 da LEI N° 8.069 de Julho de 1.990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE: é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em Hotel, ou
estabelecimento congênere, salvo se Autorizado ou acompanhado pelos pais ou
responsável mediante a apresentação dos seguintes documentos: RG OU CERTIDÃO DE
NASCIMENTO original ou cópia autenticada.
Tarifas válidas para Mercado Nacional.
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❖ As tarifas poderão ser alteradas sem prévio aviso de acordo com a política econômica do país.
Hotel Geranium - www.hotelgeranium.com.br
(47) 3262 3232 - reservas.bal@geranium.com.br
Tarifários:
Apto single standard: R$ 190,00 a diária
Apto duplo standard: R$ 220,00 a diária
Apto triplo standard: R$ 290,00 a diária
Especificações:
. Tarifas informadas com café da manhã incluso
. Garagem/estacionamento para motos: R$ 15,00 a diária
. Garagem/estacionamento para carros/caminhonetes: R$ 30,00 a diária
. Diárias iniciam as 14:00hs e encerram as 11:00hs.
. Não dispomos de apartamentos para fumantes
. Taxa de Turismo: R$ 2,00 apto/dia.
. Para confirmação da reserva solicitamos sinal de 50% do valor total.
. Informamos que, ocorrendo cancelamento de reserva após efetuado o pagamento,
não haverá devolução de valores.
. Aceitamos os cartões: Visa, Master, Amex e Dinners.
. Todos os nossos apartamentos são equipados com ar condicionado, telefone, tv a
cabo, frigobar, e cofre individual.
. A nossa área de lazer conta com piscina climatizada, piscina externa, sala de
jogos,
sauna, tudo incluso na diária sem custo adicional.
. Estamos localizados a 1 quadra do mar
Obs: Na hora do check-in é obrigatório a apresentação de documento de identidade
de
todas as pessoas, Inclusive, caso haja algum menor de idade, também deverá
apresentar documento de identidade.
Novotel Itajaí – novotel.com
H9916-SB@accor.com – (47) 2103-7830
Tarifários:

Categoria

Apartamento
single
categoria
City
Business
Apartamento
duplo

Diária Incluso
café da
manhã
R$ 339,00 + 2%
ISS

R$ 389,00 + 2%
ISS
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categoria
City
Business
Estacionamento R$ 20,00 por dia.
Hotel D’ Sintra – hoteldsintra.com.br
(47) 2104-4080 - reservas@hoteldsintra.com.br
Tarifários:
LUXO LATERAL
- SINGLE Apto luxo (lateral): R$ 238,00 a diária.
- DOUBLE Apto luxo (lateral): R$ 268,00 a diária.
- TRIPLE Apto luxo (lateral): R$ 334,00 a diária.

SUPER LUXO VISTA MAR
- SINGLE Apto Super luxo (vista mar): R$ 297,00 a diária.
- DOUBLE Apto super luxo (vista mar): R$ 334,00 a diária.
- TRIPLE Apto super luxo (vista mar): R$ 417,00 a diária.
FRENTE MAR
- CASAL Suíte Luxo (frente mar): R$ 417,00 a diária.
UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com:
- Ar-condicionado split
- Secador de cabelo
- Fechadura elétrica com cartão magnético
- Telefone
- Televisão LED (com canais a cabo)
- Frigobar
- Som ambiente
- Cofre
- Tomadas 110 v e 220 v
- Cama Box spring
- Internet a cabo e wi-fi.
Acrescenta-se na categoria Super luxo: Cama Queen size e vista mar.
Acrescenta-se nas suítes: Banheira individual de hidromassagem, cama king size, com
sacada e ante-sala com vista para o mar.
ESTRUTURA DO HOTEL
- Diversas salas sociais com internet wireless;
- Sala de televisão;
- Sala de jogos;
- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil);
- 01 piscina térmica adulto;
- Lava pés na entrada lateral;
- Salas de evento e reunião com internet wireless;
- 03 elevadores sociais;
- 04 aptos especiais para deficientes físicos;
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- Todos os aptos são de piso frio;
- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar;
- Sala de Fitness.
TAXA COBRADA
- Estacionamento: De Março a Dezembro R$ 23,00 por dia / por veículo; e de Janeiro a
Fevereiro R$ 27,00 por dia / por veículo.
- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2,50 de room tax
na diária por apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário
Camboriú;
FORMA DE PAGAMENTO
- Forma de pagamento: Depósito antecipado de 01 diária, e saldo devedor direto no hotel – no
momento do check-in.
- Valores acima de R$ 1.000,00 parcelamos em 02 vezes e acima de R$ 1.500,00 parcelamos
em até 03 vezes no cartão de crédito.
- Não aceitamos cheques / Aceitamos todos os cartões de crédito e débito;
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h
- Tarifa inclui café da manhã no salão de café;
- Política de menores: Criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 07
anos pagamento integral; sendo válida gratuidade de 01 criança por apto;
- Informamos que em caso de cancelamento ou saídas antecipadas, o valor pago não será
ressarcido em espécie;
- Cancelamento de reserva será aceito até 48hrs antes do dia do check-in. O pagamento
antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto na próxima
hospedagem.
- O não cancelamento acarretará na cobrança de no show (valor total pago).
- Não aceitamos animais de estimação.
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem
prévio aviso. Este orçamento tem validade por três dias.
Caso haja interesse temos contato de transfer para aeroportos e Beto Carrero .

Santa Inn Hotel - http://www.santainnhotel.com.br/
(47) 3050-6100 - comercial@santainnhotel.com.br
Tarifários:

TARIFÁRIO ESPECIAL – 7º Encontro de Nutrição Esportiva e Estética
Suíte de 24,43 m², Tv Smart 43” com canais a cabo, ar condicionado com
controle remoto, espaçosa estação do trabalho, Wifi, ducha higiênica, cofre
eletrônico para laptop, amenites, plugin de carregador USB, chaleira Elétrica
e Rádio Relógio. Tudo pensado para garantir conforto, praticidade e
segurança.
TARIFA ESPECIAL
APARTAMENTO
TARIFA
NETSTANDARD
BALCÃO
APTO SINGLE
R$610,00
R$ 220,00
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APTO DUPLO
R$765,00
APTO TRIPLO
R$969,00
*Consulte tabela de alta temporada

R$ 264,00
R$320,00

Incluso:
• Café da manhã;
• Internet wi-fi;
• Sachês de café e chá (repostos na arrumação)
Comodidades do hotel:
• Menu de travesseiros
• Bar na piscina
• Piscina ao ar livre
• Loja de conveniência
• Bicicletas para locação
• Espaço do Lobby com TV e internet (gratuita)
Condições gerais:
• Horário de entrada: a partir das 15H;
• Horário de saída: até 12H (meio dia);
• Estacionamento R$ 23,00 por dia não incluso na diária.
• O hotel é todo não fumante;
• Café da manhã incluso e será servido no restaurante das: 06:30H as 10:00H (2ª a 6ª) | 07:00H as
10:30H (Sábados/Domingo/Feriados);
•
Animal de estimação não são permitidos;
• Não cobramos taxa de serviço;
• Tarifas já INCLUEM 2,5% de ISS e a taxa de turismo: R$ 2,50 por dia é opcional;
•
Tarifas NET (não comissionadas), válidas para o dia 21/11 a 23/11/2019.
•
As reservas estão sujeitas a disponibilidade do hotel e as tarifas poderão sofrer alterações sem
aviso prévio;
Forma de Pagamento:
• Pagamento através de depósito bancário ou cartão de crédito.
• Não será aceito nenhum tipo de pagamento com cheque;
Política de Cancelamento:
Até 15 dia antes da data do check in não é cobrado nenhuma multa.
Academia de Ginástica:
Dentro do hotel não há academia. Porém possuímos uma parceria com a Academia Wave (maior
academia do Sul do Brasil). O hóspede poderá solicitar na reserva ou na recepção a inclusão da
academia durante a hospedagem e a mesma poderá ser inclusa na conta e será considerada como
um extra.

Hotel Melo - www.hotelmelo.com.br
(47) 3367-0557 Ramal 1 - reservas@hotelmelo.com.br
Tarifários:

Categoria
STANDARD DUPLO
STANDARD TRIPLO
STANDARD QUÁDRUPLO

Valor
R$160,00
R$220,00
R$270,00
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- Café da manhã incluso / wifi
- Para reservas solicitamos o valor de 1 diária
- Estacionamento R$15,00 a diária
Hotel Negrini - www.hotelnegrini.com.br
(47) 3405-4800 - reservas@hotelnegrini.com.br
Tarifários:
Apto Duplo R$ 135,00 por dia
Apto Triplo R$ 175,00 por dia
Apto Quádruplo R$ 215,00 por dia
Inclui: Café da manhã e estacionamento.

Hotel: Hotel Vieira’s – www.hotelvieiras.com.br
(47) 3367-1466 – hotel@hotelvieiras.com.br
Diária incluso café da manhã.
Tarifários:
Single R$ 192,00
Duplo R$ 240,00
Triplo R$ 294,00

Quadruplo R$ 324,00
HOTEL POSSUI:
160 UH's suites todas decoradas e equipadas com, televisão LCD, frigo-bar, ar
condicionado,internet wirelles, chuveiro ducha (aquecimento central), camas box-spring,
telefone e cofre individual.
Salão de eventos e convenções para até 200 pessoas,
Piscina térmica,
Salão de jogos,
Serviço de quarto,
Churrasqueira,
Restaurante climatizado,
Garagem coberta e fechada opcional cobrada á parte.
Não cobramos taxa de serviço.

Hoteis Pires – hoteispires.com.br
(47) 3367-3430 - reservas@hoteispires.com.br
HOTEL PIRES/ATOBÁ PRAIA HOTEL
Tarifários:
Individual – R$ 234,00

Duplo – R$ 279,00
Triplo – R$ 343,00
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Quádruplo – R$ 434,00

Sagres Hoteis - sagreshoteis.com.br
reservasilha@sagreshoteis.com.br
(47) 99126-8869
Tarifários:
Valores de diária com café da manhã:

Diária quarto duplo R$ 198,00
Diária quarto triplo R$ 250,00
Pousada Rezende - www.rezendesuiteshotel.com.br
(47) 3361-1008 / (47) 3361-9815 - comercial@rezendesuites.com.br
Tarifários:
R$ 149,00 duplo

R$ 189,00 triplo
R$ 229,00 quadruplo
Valor de diárias por apto e com café da manhã.
Palmas Executivo - myreservations.omnibees.com
47 9 8464-3085 - reservas@palmasexecutivo.com.br
Tarifários:
Diária para reserva feita até 20/08/19:
Duplo com cama King Size: R$ 145,00
Triplo: R$ 190,00

Após a data de 20/08/19 as diárias serão:
Duplo com cama King Size: R$ 175,00
Triplo R$ 220,00
Nas diárias está incluso:
Café da manhã
Wi-fi
Área de lazer (piscina aquecida, hidromassagem e sauna)
Serviço de camareira.
Políticas de Pagamento:
Será cobrado 100% da estadia 14 dias antes da chegada.
Políticas de Cancelamento:
Cancelamento não reembolsável.
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Horários:
Check-in: a partir das 14:00
Check-out: até às 11:00
Café da manhã: das 07:00 ás 10:15
Área de lazer: das 10:00 às 21:00
Estacionamento:
Diária: R$ 20,00
Rotativo, fechado, com câmeras e segurança.
Esta tarifa é exclusiva ao evento da 7º Encontro de Nutrição Esportiva e Estética, para ter
acesso a este valores é necessário entrar em contato com a equipe de reservas do hotel.

Bonabrigo Hostel - www.bonabrigohostel.com
47 9 96178934 - bonabrigohostel@hotmail.com
Tarifários:
Tarifas sem café da manhã.
Suíte Casal Deluxe
2 Guest - R$100,00.
1 Duest - R$ 75,00
Suíte quádrupla
4 Guest - R$ 200,00
3 Guest - R$ 175,00
2 Guest - R$ 150,00
1 Guest - R$ 100,00
Quarto com banheiro- compartilhado (feminino) com 4 pessoas - R$ 45,00
Quarto com banheiro- compartilhado (misto) com 6 pessoas - R$ 45,00
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