HOTÉIS E SERVIÇOS SUGERIDOS PELO EVENTO

HOTEL

IBIS Budget

ENDEREÇO e TELEFONE
Av Marechal Floriano
Peixoto nº 77 / Gonzaga /
Santos - CEP: 11060-301 Telefone: (13) 3500-3550

CARACTERÍSTICA DO
QUARTO E VALOR DA
DIÁRIA

Individual

• Café da manhã.

• Duplo

R$ 80,00 • Café da manhã.

• Triplo

R$ 80,00 • Banheiro privativo com
chuveiro.
R$ 80,00 • TV com canais a cabo e ar
condicionado.
R$ 80,00 • Internet acesso Wi-Fi
disponível em todas as áreas.
• Toalhas,roupas de cama.

• Quadruplo
• Sêxtuplo
HOTEL RITZ

R$ 129,00 +
2% ISS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NA
DIÁRIA

AV. Marechal Deodoro nº
24 / Santos - Telefone
(13)3278-2000

OUTRAS
INFORMAÇÕES
• Estacionamento R$
20,00 / dia
• Estacionamento é
conveniado pago a parte.
• Parcelamos em até três
vezes.
• Proibido fumar em todas
as áreas.
• Frigobar guarrafa de
água (custo adicional).

• Guarda-roupa / armário.
• Internet Wi-Fi Grátis.
• Sétuplo

R$ 80,00

• Serviço de quarto e de
despertar.
• Recepção 24 horas.

• Aceita animais de
estimação.

• Frigobar.
Com café da manhã incluído
hóspede

CARINA FLAT

MARQUES

Preço /por
diária
•Individual
R$ 157,00 +
5% de ISS
•Duplo
R$ 175,00 +
5% de ISS
•Triplo
R$ 233,00 +
5% de ISS
R$ 291,00+
Rua Ministro João Mendes •Quadruplo
5% de ISS
Nº 271 - Aparecida / Santos
/ CEP: 11040-261 /
Sem café da manhã
Telefone (13)3278-2000
Preço /por
Hóspede
diária
•Individual
R$139,00 +
5% de ISS
•Duplo
R$139,00 +
5% de ISS
•Triplo
R$179,00 +
5% de ISS
•Quadruplo
R$219,00 +
5% de ISS

Av. Marechal Floriano
Peixoto nº 202 / José
Menino / Santos - CEP:
11060-302 - Telefone: (13)
3237-1951

•Individual

R$60,00

•Duplo

R$100,00

•Triplo básico

R$ 100,00 `a
R$ 150,00
R$ 100,00 `a
R$ 150,00
R$ 180,00 `a
R$ 220,00

•Triplo com
banheiro
•Quíntuplo
família padrão

Preço da diária de estacionamento = R$ 10,00 / veículo

• Café da manhã.
• Nas dependências: televisão e ar condicionado.
• Internet acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas.
• Estacionamento privativo disponível no local. Necessita de
reserva.
• Banheiro privativo, roupas de cama e toalhas.
• Guarda-roupa / armário.

CANTO DO
CASARÃO Cortesia
Fateclog: 10%
off nas diárias

•Individual

R$90,00

•Duplo

Av.Almirante Cochrane nº
156 / Aparecida / Santos •Triplo
CEP: 11040-000 - Telefone:
(13)3307-6009
•Quadruplo

R$140,00

• Quíntuplo

R$270,00

•Individual
•Duplo
•Triplo
•Quadruplo
• Quíntuplo
• Sêxtuplo

BEIRA MAR

SÃO MARCOS

ORQUIDÁRIO
SANTOS

R$180,00
R$220,00

• Café da manhã.
• Banheiro privativo com chuveiro.
• TV e ar condicionado.

•Café da manhã simples servido das 07:00 `as 09:00hs.
•Estacionamento monitorado por câmeras na pousada.
•Internet Wi-Fi Grátis.
•Toalhas, roupas de cama.
•Ar condicionado, frigobar, TV e banheiro privativo.
Informações Gerais
Rua Alagoas nº 66 /
•
Check
in:
14:00hs
Gonzaga / Santos - CEP:
• Check out: 13:00hs
11065-120 - Telefone: (13)
Política de Reservas / Pagamento
3284-2038
• O mínimo é para 02 diárias aos finais de semana para reservas antecipadas.
• Cobrão 50% do valor total da estadia ao efetuar a reserva.
• Pagamento através de depósito bancário ou cartão de crédito (sem parcelamento abaixo de
R$ 500,00)
• Igual ou maior a R$ 500,00 parcelamento em até 04 × sem juros.
•Individual
R$60,00
• Café da manhã simples servido das 07:00 `as 09:00 na
semana. Aos finais de semana e feriado das 08:00 `as
•Duplo
R$100,00
10:00 hs.
•Triplo
R$120,00
• Estacionamento sem vaga demarcada e manobrista após
•Quadruplo
R$160,00
as 22:00.
• Quíntuplo
R$180,00
• Nas dependências: microondas, telefone semi-público,
Wi-Fi, tv acabo, ventilador de teto, banheiro privativo,
Rua Quintano Bocaiúva nº
frigobar(vazio), roupa de cama, toalha e serviço de
Obs: opção com ar
38 / Gonzaga / Santos camareira.
condicionado,
adicional
de
R$
CEP: 11060-230 - Telefone:
• Cadeira e guarda-sol em parceria com ambulantes, sendo
20,00
por
diária.
(13)3307-6009
cobrados por apenas as despesas ao consumo de bebidas,
sem vínculo algum com a Pousada.
Informações Gerais
• Check in: 14:00hs. Caso o quarto já esteja liberada antes, adicional de R$ 10,00 por hora.
• Check out: 12:00
• Recepção aberta das 08:00 `as 22:00 (após esse horário e aos domingos não há como
fazer check in).
SERVIÇOS INCLUSOS NA DIÁRIA
Quarto / Hóspede - Preço / por
pessoa
• Café da manhã.
• Nas dependências: televisão e ventilador.
Situação "1"
OBSERVAÇÕES
•Triplo
R$50,00
•Quadruplo
R$50,00
Rua Cura nº 3 / José
Menino / Santos - CEP:
11065-250 - Telefone:
(13)3239-8045 / 3225-4352

R$100,00
R$135,00
R$165,00
R$180,00
R$195,00
R$200,00

•Quintuplo

R$50,00

• Sêxtuplo

R$50,00

Situação "2"
• Duplo

R$40,00

•Triplo

R$40,00

•Quadruplo

R$40,00

•Quintuplo

R$40,00

- Ficam no mesmo quarto ou suíte somente pessoas
conhecidas.
- Quartos com banheiro coletivo

BARAÚNA

ALOHA

Rua Oswaldo Cruz nº 72 /
Boqueirão / Santos - CEP:
11045-100 - Telefone: (13)
3301-8437

Rua Alagoas nº 59 /
Gonzaga / Santos - CEP:
11065-120 - Telefone:
(13)3301-2881

SERVIÇOS INCLUSOS NA DIÁRIA
Quarto / Hóspede - Preço / por
pessoa
Quartos com 04 camas que
podem ser montados até 08
camas R$ 45,00 / pessoa
• Café da manhã.
Informações Gerais
• Refeitorio com TV.
• Oferta a entrega de marmitex (pago à parte) conveniada
• Quartos masculinos e
femininos somente com pessoal com a pousada.
• Salas de convivência com TV.
que venha para o congesso.
• Quartos mistos com grupos de • Bebedor de água refrigerado.
• Ventiladores de teto e Ar condicionado nos quartos.
amigos já certos que queiram
• Quadra poliesportiva coberta.
ficar juntos.
• Wi-Fi
• Vaga para embarque e
desembarque de vans e ônibus. • Estacionamento
• Os melhores quartos para um
só grupo masculino ou feminino
com banheiro terá uma taxa de
adesão.
Quarto / Hóspede - Preço / por
SERVIÇOS INCLUSOS NA DIÁRIA
diária
• Individual
R$80,00
• Duplo

R$160,00

• Quádruplo

R$300,00

Informações Gerais
• Serviço de limpeza e de
quartos.
• Recepção 24 horas.

ESPAÇO ZEN

VERANEIO

• Café da manhã.
• Estacionamento público disponível no local. Necessita de
reserva.
• Internet acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas.
• Nas dependências: Tv de tela plana, canais a cabo, ar
condicionado, ventilador e frigobar.
• Guarda-roupa / armário.

• Animais de estimação
permitido com custos adicionais.
• Proibido fumar em todas as
áreas.
SERVIÇOS INCLUSOS NA DIÁRIA
Quarto / Hóspede - Preço / por
diária
R$ 110,00 `a
• Duplo
R$ 130,00
R$ 181,00 +
Taxa de
Rua Thiago Tacao nº 9/31 / • Triplo
• Internet acesso Wi-Fi gratuito.
serviço
Santos - CEP: 11030-320 • Nas dependências: Tv a cabo e ar condicionado.
R$ 24,00
Telefone: (13)99776-4030
• Banheiro, xampu, secador de cabelo.
Informações Gerais
• Recepção 24 horas.
• Aceita animais de estimação
• Espaço pronto para uso de
Notebook.
Quarto / Hóspede - Preço / por
SERVIÇOS INCLUSOS NA DIÁRIA
pessoa
Rua Quintino Bocaiúva nº
23 / Gonzaga / Santos • Café da manhã.
CEP: 11060-230 - Telefone:
• Quartos com ar condicionado, frigobar e banheiro.
•Individual
R$ 45,00
(13)3284-1125
• Internet acesso Wi-Fi gratuito.
• Estacionamento gratuito.

