ORÇAMENTO DE HOSPEDAGEM
HOTEL SAN SILVESTRE CNPJ 83.817.106/0001-00

Agradecemos sua preferência em nos contatar, conforme sua
solicitação, segue detalhes do nosso hotel e tarifas de hospedagem.

LOCALIZAÇÃO:
Estamos localizados na avenida central da cidade, na AV. Marcolino Martins
Cabral, n° 903, via principal do comércio de Tubarão;
Próximo a bancos, restaurantes, lojas, serviços e lazer como bares e shopping.

APARTAMENTOS:
Possuímos 107 apartamentos confortáveis sendo alguns para 01 à 05 pessoas no
mesmo apartamento, os mesmos estão divididos em categoria Luxo, tendo
suítes luxo, super luxo e máster.

APARTAMENTO LUXO:
Possui, ar-condicionado, TV a cabo (26” com controle remoto), frigobar,
telefone com discagem direta, ducha com aquecimento central e conexão para
acesso a internet wireless.

SUITES LUXO, SUPER LUXO E MASTER:
Nessa categoria todos foram reformados e possuem um amplo espaço,
além também de possuir, ar-condicionado, TV a cabo (26” com controle
remoto), frigobar, telefone com discagem direta, ducha com aquecimento
central e conexão para acesso a internet wireless.
DIARIAS

APARTAMENTO SINGLE
APARTAMENTO DUPLO
APARTAMENTO TRIPLO

R$220,00
R$261,00
R$270,00

Tarifas válidas até 31/12/2019

SERVIÇOS:
Pub’s Bar;
Acesso a internet wireless;
Café da manhã;
Sala de reuniões (verificar valor com a recepção)
Serviço próprio de lavanderia (verificar valores com a recepção)
Mensageiro;
Room Service (verificar valores com a recepção)
Piscina (não aquecida)
Café Extra (verificar valores com a recepção)

TAXAS:
Não cobramos taxa de (ISS).
OBS: Nossas diárias iniciam-se a partir do meio dia e encerram-se no dia
seguinte ao meio-dia, não temos tarifa diferenciada para late-chekout

SERVIÇOS INCLUSOS NO VALOR DA DIÁRIA:
Fica incluso no valor da diária o café da manhã, e o acesso à internet.

FORMA DE PAGAMENTO:
Dinheiro;
Cartão de Crédito ou Débito (Visa, Mastercard, Dinners, Hipercard pagamento
em uma vez somente)
Faturado para empresa e agências que já tiverem cadastro no hotel.
Obs:
Não aceitamos cheque

SOLICITAÇÃO DE RESERVA:
Deverá ser solicitado via e-mail, fax ou telefonema com antecedência para
verificação de disponibilidade de apartamentos;
No check-in será cobrado à diária de hospedagem antecipada;

CANCELAMENTO DA RESERVA:
O Hotel fica monido de fazer o pagamento das reservas antecipada pagas em
caso de não comparecimento do hospede no dia de sua reserva. A restituição
do valor pago somente será feita em caso de contato entre as partes 24hs
antes da mesma.
Agradecemos à atenção dispensada e nos colocamos a disposição para
maiores esclarecimentos.

Informações Importantes
De acordo com a legislação brasileira (art.250 ECA), é proibido hospedar crianças ou
adolescentes menores de 18 anos sem o consentimento dos pais ou a presença dos
mesmos.
No chek-in, as crianças sem a presença dos pais devem apresentar uma
autorização assinada por ambos os pais e os documentos de identidade originais. No
caso de estarem acompanhados pelos pais, serão necessários documentos de
identificação originais

Atenciosamente,
Camila da Silva dos Santos
Recepção– Hotel San Silvestre
reservas@hotelsansilvestre.com.br
(48) 3626 2933

