Réveillon 2021-2022
De: 29/12/2021 (Quarta-feira) á 02/01/2021 (Domingo) - 04 diárias ou,
De: 30/12/2021 (Quinta-feira) á 03/01/2021 – (Segunda-feira) - 04 diárias

TIPO DE ACOMODAÇÕES
Valores por pacote.
APARTAMENTO A –LUXO
Situado no 1º andar , este tipo de acomodação dispõe de
colchão king size de mola (35cm),TV LCD de 32" com
canais á cabo, frigobar, ar-condicionado Split 18.000 btus,
banheiro todo em granito, banheira de hidromassagem
com TV LCD 22”,chuveiro elétrico, secador de cabelo,
terraço privativo com vista para a piscina e para o mar.

Duplo:
R$ 2.500,00
+10% de taxa
de serviço

Triplo:

Quadruplo:

R$ 3.300,00
+10% de
taxa de
serviço

R$ 4.100,00
+10% de
taxa de
serviço

Triplo:

Quadruplo:

R$ 3.000,00
+10% de
taxa de
serviço

R$ 3.800,00
+10% de
taxa de
serviço

Triplo:

Quadruplo:

R$ 2.500,00
+10% de
taxa de
serviço

R$ 3.100,00
+10% de
taxa de
serviço

____

APARTAMENTO A
Situado no térreo, este tipo de acomodação dispõe de
colchão king size de mola (35cm),TV LCD de 32" com
canais á cabo, frigobar, ar-condicionado split 18.000 btus,
banheiro 18m² todo em granito, banheira de
hidromassagem com redonda 2 lugares,chuveiro elétrico,
secador de cabelo, terraço privativo com vista para a
piscina .

Duplo:
R$ 2.200,00
+10% de taxa
de serviço

APARTAMNETO B-LUXO
Situado no 1º andar este tipo de acomodação dispõe de
colchão de mola (35cm),Tv LCD de 26" com canais á
cabo, ar-condicionado split 12.000 btus, frigobar, chuveiro
elétrico, secador de cabelo, terraço privativo com vista
para á piscina e para o mar.

APARTAMNETO B
Situado no térreo, em frente á piscina este tipo de
acomodação dispõe de colchão de mola (35cm),Tv LCD
de 26" com canais á cabo, ar-condicionado split 12.000
btus , frigobar e chuveiro elétrico.

Duplo:
R$ 1.900,00
+10% de taxa
de serviço

Duplo:
R$ 1.700,00
+10% de taxa
de serviço

Triplo:

____

____

Quadruplo:

R$ 2.300,00
+10% de
taxa de
serviço

R$
2.900,00
+10% de
taxa de
serviço

____

____

____

____

____

APARTAMENTO C
Situado no térreo e 1º andar este tipo de acomodação
dispõe de colchão de mola (25cm),Tv LCD de 26" com
canais á cabo, ar-condicionado split 12.000 btus, frigobar e
chuveiro elétrico.

Duplo:
R$ 1.500,00
+10% de taxa
de serviço
____

APARTAMENTO D
Situado no 1º andar e térreo , este tipo de acomodação
dispõe de colchão king size de mola (35cm),Tv LCD de
32" com canais á cabo, frigobar, ar-condicionado Split
18.000 btus, banheiro 18m² todo em granito, banheira de
hidromassagem com TV LCD 22”,chuveiro elétrico,

____

Quintuplo:
R$ 4.600,00
+10% de
taxa de
serviço

secador de cabelo, terraço privativo com vista para a
piscina e para o mar.

Sobre o Hotel:
O Hotel e Pousada Canoa Quebrada encontra-se localizado na região nobre da cidade em
frente as principais barracas e restaurantes de praia com uma excelente vista para o mar e de
fácil acesso pela Avenida da Integração. O Hotel foi inaugurado recentemente com uma das
mais modernas infra estruturas hoteleiras de Canoa Quebrada, situada a apenas 100 metros
da praia e 800 metros da Broadway, a principal rua da cidade.
Todos os quartos dispõe de TV LCD com canais a cabo, ar-condicionado split, frigobar e
chuveiro elétrico. Os quartos tipo A-LUXO são situados n primeiro andar e incluem uma
banheira de hidromassagem, 2 Tvs LCD, secador de cabelo e varanda privativa com vista para
o mar.
Além dos 33 apartamentos, contamos com acesso gratuito à internet sem fio (Wi-Fi) em toda a
área do hotel, uma ampla área de lazer com piscina (18m x 8m e trampolim de 3m), bar
molhado e banheira SPA para até 7 pessoas, estacionamento vigiado e iluminado, câmeras de
segurança e restaurante aonde é servido o café da manhã ao modo buffet com o que há de
mais diversos em frutas, doces e salgados. A recepção do hotel está a completa disposição
para oferecer excursões, passeios (buggy, quadriciclo, jangada cavalo), serviços de
mansagem, aula de kitesurf e informações sobre o serviço de translado. Uma equipe de
funcionários estará a seu serviço para atender a todos os seus pedidos. O Hotel e Pousada
Canoa Quebrada é um local ideal para se hospedar em Canoa Quebrada!

Faça já a sua reserva:
Caso deseje efetuar sua pré-reserva, deverá nos informar:
Nome e endereço completo, Telefone para contato, CPF , Período , Apto desejado e
Quantidade de pessoas por apartamento.

Informações:
Check-in : 13:00h
Check-out : 12:00h
Late check-out até ás 14:00h , desde que a recepção do Hotel seja comunicada e precisa ser
confirmada pelo hotel.
Café d’manhã : de 7:30h ás 10:30h
Aceitamos animais de estimação de pequeno porte.

Política e preços para crianças:
Uma criança de 00 até 12 anos , free, salvo se a criança estiver no mesmo apartamento dos
pais.
A segunda criança de 00 á 12 anos extra paga uma taxa de R$ 800,00 no apartamento tipo “A”
e A-luxo e R$ 600,00 no apartamento tipo “B” e B-luxo

Confirmação da reserva:
Para que possamos confirmar á pré-reserva é necessário que haja confirmação antecipada de
pagamento correspondente á 50% do valor total das diárias.
Após a confirmação lhe encaminharemos um e-mail de confirmação da reserva.
A antecipação de pagamento poderá ser feito através de depósito bancário ou por meio de
cartão de crédito (Visa, Mastercard, American Express,Diners e Elo).

Dados bancários:
Banco Bradesco 237
Agência: 685
Conta Poupança: 1001777-7
Favorecido: Paolo Dagna
CPF: 602.762.973-85
Outro 50% Serão pagos no check-in
O comprovante de depósito deverá ser encaminhado via anexo por e-mail .

Atenciosamente,
Hotel Pousada Canoa Quebrada
Fones: (88) 3421-7275 - (88) 3421-7295 – WhatsApp (88) 99966-9550
www.hotelcanoaquebrada.com
hotelcanoaquebrada@gmail.com

