
 
 

OPEN SUL DE TAEKWONDO 

07 de Abril de 2018 

Balneário Camboriú – SC 

 

Informações de Hospedagem: 

Hotel Viera’s – Hotel Oficial do Evento 

 

Av.: do Estado, esquina com Rua México nº 25 - CENTRO 

88338-220 - Balneário Camboriú |SC 

Fone: +55 47 3367.1466 

Tarifa especial Evento Open Sul 07 a 08/04/18 

Tipo de apto Preço por tipo de apto Preço por pessoa 

Single R$ 113,00 R$ 113,00 
 

Duplo  
 

R$ 143,00 R$ 71,50 

Triplo  
 

R$ 179,00 R$ 59,66 

Quádruplo  
 

R$ 197,00 R$ 49,25 

 Café extra R$ 20,00 por pax – consultar disponibilidade do hotel antecipadamente. 
 Check-in 15h e Check-out 12h. 
 Criança (info) de 00 a 05 anos free e de 06 á 10 (CHD) anos paga 50% desde que 

acompanhada pelos pais. 
 Cortesias para grupos 3 pessoas (1 guia e 2 motoristas). (1 cortesias a cada 15 

pessoas). 
 Forma de pagamento deposito no valor de 50% até dia 20/03/18 e o restante a pagar 

até dia 03/04/18. 

 

 

https://maps.google.com/?q=rua+M%C3%A9xico+n%C2%BA+25+-+CENTRO+88338&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=rua+M%C3%A9xico+n%C2%BA+25+-+CENTRO+88338&entry=gmail&source=g
tel:%2B55%2047%203367.1466


 
 

HOTEL VIEIRA’S 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. 

 

Rezende Suites Hotel 
 

 
  

Rua 3100, 780 - Centro 
Balneário Camboriú - Santa Catarina 
CEP: 88330-304 - Brasil 
Tel: (47) 3361-1008 / (47) 3361-9815 
Whats 47 9 8488 9763 
Site: www.rezendesuiteshotel.com.br 
comercial@rezendesuites.com.br 
 

 Check in ás 14hs – Check out 11hs 

                                                      
  
Valor da diária R$ 142,00 por apto  
(APTOS DUPLOS)  
  
Valor da diária R$182,00  por apto  
(APTOS   TRIPLOS) 
  
Valor da diária R$ 218,00,00  por apto  
(APTOS  QUADRUPLOS) 
  

https://maps.google.com/?q=Rua+3100,+780+-+Centro+Balne%C3%A1rio+Cambori%C3%BA+-+Santa+Catarina&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+3100,+780+-+Centro+Balne%C3%A1rio+Cambori%C3%BA+-+Santa+Catarina&entry=gmail&source=g
http://www.rezendesuiteshotel.com.br/
mailto:comercial@rezendesuites.com.br


 
 

   
Duplo – cama casal ou 02 camas solteiro 
Triplo – cama casal e solteiro ou 03 camas solteiro 
Quadruplo – cama casal e 02 solteiros ou 04 solteiro 
  
*** Rezende Suítes Hotel, 03 andares acessiveis por escada *** 
  
 Apartamento solteiro pagara  como duplo. 

 Política de crianças: Até 05 anos free, acima é considerado pagante normal 

 Cortesia tripulação; (2 motoristas e 1 guia) em apartamento triplo. Grupo terá que ter 
no mínimo 30 pagantes integrais; guia mulher compartilha apartamento com 
passageiros. 

 Check in ás 14hs – Check out 11hs 

 Pedimos o rooming- list com 5 dias de antecedência da data do check in. 

 Forma de pagamento: sinalização 25% do total do grupo e parcelamento mensal sendo 
que o grupo deverá estar quitado, com 7 dias de antecedência da data do check in. 

 Será considerada tarifa de apartamento triplo ou quadruplo somente quando todos os 
passageiros sejam pagantes integrais. 

 Café extra R$ 19,00 

  
  
  

Alojamento no Ginásio 
 
 
35 vagas masculino 
35 vagas feminino 
 
Alojamentos coletivos (02 quartos para cada ala)  
Com banheiro 
Chuveiro 
Colchão 
Valor R$ 15,00 diária por pessoas 
Contatos: Adelino (48) 99948-1393 


