
	  

	  

                                                                                                     Florianópolis, 24 de Fevereiro de 2015. 
 

 
Apresentamos proposta de diárias diferenciadas, refeições e estacionamento para seu grupo. 

Oferecemos benefícios para desfrutar de uma excelente estada no Hotel Plaza Baía Norte. 
O Hotel Plaza Baía Norte prima pela excelência no atendimento, segurança, conforto e 

funcionalidade.  
Agregado a tudo isso, uma localização privilegiada para negócios, eventos ou lazer. Próximo a 

restaurantes, bancos, shopping center, loja, Centro de Convenções CentroSul e outros.  
 

HOSPEDAGEM 
Período:  11 á 13.03.2015 
N° de apartamentos: a definir 
N° de hóspedes: A denifir 

CATEGORIAS APARTAMENTOS 
 INDIVIDUAL  

 
DUPLO TRIPLO 

  
APTO STANDARD – sem vista mar  R$ 211,00  R$ 248,00 R$ 286,00 

         

CATEGORIAS APARTAMENTOS 
 INDIVIDUAL  

 
DUPLO TRIPLO 

  
APTO SUPERIOR – com vista mar 
 R$ 243,00  R$ 286,00 R$ 329,00 

                                              

Valores expressos por apartamento por diária  

Informamos que não foi efetuada reserva para a cotização acima, solicitamos que seu bloqueio 
seja efetuado com a maior brevidade possível para que possamos atendê-lo.  
 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

1. Diária inclui: hospedagem, café da manhã, cofre no apartamento, área de lazer composta de piscina 
para adultos e crianças. Bicicletas para passeio na ciclovia da Avenida Beira-Mar Norte. 

2. Apartamentos: Tv a cabo, telefone, ar condicionado, minibar, internet wireless e cofre individual. 
3. Uma criança até 05 anos free (acompanhada de 02 adultos pagantes no mesmo apartamento). 
4. Room	  service	  das	  07h	  da	  manhã	  até	  as	  02h	  da	  madrugada.    



	  

	  

5. Check-in: 14hs e check-out: 12:00h. 
6. Não possuímos estacionamento para ônibus, somente embarque e desembarque em frente ao hotel. 
7. Estacionamento com manobrista: R$ 16,00 /a diária. 
8. Reservas não garantidas terão validade até as 18hs do dia previsto para o check in. Reservas 

garantidas terão validade até as 12hs do dia seguinte previsto para o check-in.  
9. Cancelamento sem ônus deve-se solicitar com antecedência de 24hs do check-in  
10. Cobramos 2,5% de ISS. O Hotel Plaza Baía Norte é mantenedor do Convention Bureau, portanto as 

tarifas estão sujeitas a cobrança R$ 2,00 por dia de Room Tax (taxa de turismo). 
11. Tarifas Net, não comissionadas. 
12. Validade da proposta: para o período solicitado – 30 dias.  
13. Informamos que não foi feito reserva para a cotização acima, solicitamos que seu bloqueio seja 

efetuado com a maior brevidade possível para que possamos atendê-lo. 
 

Colocamo-nos a sua disposição para qualquer esclarecimento e agradecemos antecipadamente 
preferência. 

 

Atenciosamente, 

	  
Morgana	  Mendes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gorete	  Mengue	  
Supervisora	  Comercial	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gerente	  Comercial	  	  
	  
	  


