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Proposta Comercial Grupo 
 

 

À: LabRESTAURO - UFSC,  

A/C: Sara / Lisiane 
Tel: 48 37214971 91113320 

E-mail: sara@labcet.ufsc.br /  lisianelibrelotto@ufsc.br / lisianelibrelotto@ufsc.br 
Data: 08/02/16 
Validade da proposta: 10/03/2016 

 
Contato Comercial:  Márcia Soutier  

  eventos.seft@slavierohoteis.com.br 

           (48) 3203-1000 
 

Prezada Sra. Sara  
 

Agradecemos o seu interesse em trabalhar com a Rede Slaviero de Hotéis. Segue abaixo nossas 
tarifas para o grupo em referência: IV Congresso de Encontro de Sustentabilidade em Projeto, 

No período de 18 a 20/04/2016 

 

 
Hotéis Bandeira Executive 

 

Oferecem serviços voltados ao executivo moderno, com funcionalidade, conforto e atendimento  
eficiente. Localização estratégica e estrutura moderna são características desta bandeira. 

 
 
 
 

 

 
SLAVIERO EXECUTIVE FLORIANÓPOLIS 
Av. Desembargador Vitor Lima, 380 – Trindade / Florianópolis – SC 
 

 

Categoria 
 

Tarifa balcão 
Tarifa disponível 

para data 
Taxas 

LUXO 

SGL R$ 494,00 R$ 197,00 

2,5% de ISS 
R$ 2,00 taxa turismo 

DBL R$ 524,00 R$ 227,00 

LUXO EXECUTIVO 
SGL R$ 524,00 R$ 227,00 

DBL R$ 554,00 R$ 257,00 

SUÍTE MASTER 
SGL R$ 554,00 R$ 247,00 

DBL R$ 584,00 R$ 277,00 

 
                                   CONDIÇÕES GERAIS: 

TAXAS 

 

Acrescer ISS sobre valores de diárias; 
Acrescer taxa de turismo conforme acima; 

Não cobramos taxa de serviço; 
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INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

 

Tarifas válidas para um mínimo de 10 apartamentos confirmados; 
Diárias expressas em Reais (R$), por dia e por apartamento; 

Internet nos apartamentos: cortesia até 100k; 
Estacionamento: R$ 20,00 / diária; 

Café da manhã incluso na diária, desde que servido no restaurante; 

Horários de "check in" a partir das 14:00 horas e "check out" até às 12:00 horas; 
Confirmação da reserva mediante disponibilidade / Esta proposta não é válida 

como bloqueio; 
Forma de Pagamento: 50% antecipado e o restante até 10 dias úteis antes da 

entrada do grupo; 
 

POLITICA 
CRIANÇAS 

Acomodamos 3ª pessoa (adultos ou crianças) em sofá-cama, somente nas categorias: 

Luxo Executivo, Suíte Master e Suíte Executiva; 
A diferença de diária referente à 3ª pessoa é de R$ 30,00 + ISS sobre diária; 

01 (uma) criança de até 06 (seis) anos será concedida cortesia, desde que no mesmo 
apartamento dos pais e nas categorias a cima, mediante disponibilidade do hotel; 

A hospedagem de pessoas menores de 18 anos desacompanhadas ou junto 
com outros representantes será aceita somente mediante apresentação de 

autorização por escrito, com firma dos pais reconhecida em cartório. Para 

hospedagem de pessoas menores de 18 anos, mesmo que acompanhadas 
pelos pais, deverá ser comprovada a paternidade através de C.I. (cédula de 

identidade) ou C.N.(certidão de nascimento). O Art.82 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Nº. 8.069/90) define como crime a 

hospedagem de criança ou adolescente, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsáveis; 

 

Para maiores informações sobre os nossos hotéis acesse o site www.slavierohoteis.com.br 
 

Atenciosamente, 
 

 Márcia Soutier      

Grupos & Eventos                                    
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