
 

 

Joinville, 20 de fevereiro de 2020 
 
À: AMC 
Responsável: Rafael 
Fone: 48-3231-3002 
E-mail: caa@amc.org.br  
 

 

TARIFÁRIO – HOSPEDAGEM 

O hóspede do HOTEL LE CANARD JOINVILLE tem à sua disposição apartamentos modernos e 
confortáveis. 
 
O HOTEL está localizado em Joinville, na entrada principal da cidade na Rua XV de Novembro, com 
fácil acesso pela BR 101, a 2 minutos do centro, a 20 minutos do aeroporto e a 5 minutos da 
EXPOVILLE, com acesso facilitado para Florianópolis ou Curitiba. 
Com construções harmoniosas o HOTEL LE CANARD JOINVILLE tem tudo o que você precisa 
para uma hospedagem tranquila através da modernidade, praticidade e hospitalidade. 
 

TIPO CATEGORIA BALCÃO AMC 
INDIVIDUAL 

EXECUTIVA 
R$ 339,00 R$ 167,00 

DUPLO R$ 359,00 R$ 187,00 
 
 

TIPO CATEGORIA BALCÃO AMC 
INDIVIDUAL 

SUPERIOR 
R$ 449,00 R$ 207,00 

DUPLO R$ 489,00 R$ 227,00 
INDIVIDUAL 

SUÍTE  
R$ 519,00 R$ 439,00 

DUPLO R$ 549,00 R$ 509,00 
 
 
Benefícios inclusos na hospedagem: 

 Café da manhã; 
 Acesso a internet wireless, 
 Academia profissional 24h; 
 Ar condicionado split quente e frio; 
 Secador de cabelo; 
 TV a cabo; 
 Estacionamento cortesia; 
 Cofre no apartamento; 
 Frigobar; 
 Room service. 

 
Observações: 

 + 3% ISS;  
 Diárias válidas para o período de 01/03 a 31/12/2020; 
 Tarifas NET; 
 Em períodos de grandes feiras e eventos na cidade as tarifas sofrem alterações.  

 
CONDIÇÕES GERAIS DE RESERVA:  

 Café da manhã servido das 06:30hs as 10:00hs no coffee shop; 
 Check-in 13:30h / check-out 12h *. Reservas com entrada antes das 12h, será cobrado Early 

Check-in.   
 Após as 12h será cobrado late check-out, após 18h nova diária; É proibido fumar nos 

apartamentos, sendo passível de multa no valor de 50% da diária aplicada no período. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA PARA HOSPEDAGEM DE CRIANÇAS: 

 Crianças até 06 anos de idade são isentas do pagamento da hospedagem, se acomodada no 
mesmo apartamento dos pais; 

 Menores deverão apresentar documentação no momento do check-in;  Para crianças de 6 a 12 
anos, será cobrado o valor da cama extra; 

 Menor desacompanhado dos pais será obrigatório à apresentação da autorização devidamente 
reconhecida em cartório. 

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

 Reservas com garantia de noshow 



Jo
in
vi
lle



Um evento de 
sucesso é aquele que 

é lembrado pelos 
seus participantes. 



A melhor 
recepção para 

seus convidados.



Espaços versáteis com ótima capacidade.

Auditório
até 120 pessoas

Espaço 
Coffee Break

Sala Executiva
 até 30 pessoas



Acesso facilitado aos executivos 
e convidados que chegam a 

Joinville, e eleito como um dos 
hotéis mais bem situados do 

município.

Equipamentos

Projetor Porta Banner

Tela Mesa

Quadro Branco Wi-fi

Flip Chart Som

Prancheta Microfone



www.lecanard.com.br

Modernidade, praticidade e 
hospitalidade.

www.facebook.com.br/hoteis.lecanard

LE CANARD JOINVILLE

Rua XV de Novembro, 2075 - 89.204-600
Joinville - SC - Brasil
T +55 47 34  5033


