TARIFÁRIO VI JOCOBRAS – JARAGUÁ DO SUL
KAYROS HOTEL

Em nosso Hotel, além de uma bela vista para uma vasta área verde, é possível apreciar o rio que corta a cidade. É nesse
ambiente agradável que o Kayrós recebe e cuida de você em todos os momentos de sua estadia. No Kayrós, você pode contar
com um atendimento completo e com serviços especiais. São 47 apartamentos disponíveis e facilidades como restaurante e
room service 24 horas. Tudo isso, muito bem acompanhado da cortesia da nossa equipe, sempre preparada para atender bem.
Tipo

Disponibilidade

Tarifário

single

20

R$ 219,00

duplo

20

R$ 249,00

triplo

05*

R$ 279,00

* Apartamento Superior Triplo: 01 cama de casal + 01 cama de solteiro.
Telefone: (47) 2107-3000
Site: http://www.kayroshotel.com.br/
E-mail: reservas@kayroshotel.com.br
Endereço: Rua Hugo Braun, 44 – Centro – Jaraguá do Sul – SC
MERCURE JARAGUÁ DO SUL

O hotel Mercure Jaraguá do Sul fica no Centro da cidade, perto de alguns dos principais pontos turísticos da região.
A hospedagem tem ótimo custo-benefício e é ideal para viagens corporativas ou a lazer. Conta ainda com quartos modernos e
funcionais, Wi-Fi grátis, restaurante para café da manhã, almoço e jantar, centro fitness, sala de eventos, academia, sauna e
piscina em área externa. Aqui, seu animal de estimação também é bem-vindo.”
Disponibilidade / 60 Apartamentos
Tarifário Single/ R$ 220.00 + 2,5% Iss c/ café incluso.
Tarifário Duplo/ R$ 249.00 + 2,5% Iss c/ Café incluso.
Presidente Epitacio Pessoa 239 - 89251-100 Centro Telefone : (+55)47/33725800
Reservas : h3624-re@accor.com.br
Site: http://www.mercure.com

HOTEL ITAJARA

Referência em bem-estar, o Hotel Itajara é um dos mais tradicionais e maior hotel de Jaraguá do Sul. Situado no centro da
cidade, oferece aos seus hóspedes apartamentos com ar condicionado split, TV a cabo, Frigobar, bancada de apoio e banheiro
privativo.
Incluso na diária: Café da manhã, estacionamento coberto (vagas limitadas) e internet.
Tipo

Disponibilidade

Tarifário

single

40 unidades

165,00

duplo

40 unidades

218,00

triplo
7 unidades
330,00
Disponibilidade e tarifas sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Para reservar com tarifas especiais para este evento acesse: http://www.hotelitajara.com.br/promocoes
Telefone: (47) 2107-3799
Site: www.hotelitajara.com.br
E-mail: reservas@hotelitajara.com.br
Endereço: Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 237 – Centro – Jaraguá do Sul, SC.

BARRA VELHA WILLE HOTEL

Há 3 km do centro de Jaraguá do Sul o hotel oferece café da manhã, wifi e estacionamento coberto e fechado. Dispõe da área
de lazer com churrasqueira, mesa para carteado, mesa de sinuca e mesa de pebolim.
TIPO

DISPONIBILIDADE VALOR

SINGLE

10

R$ 105,00

DUPLO

15

R$ 160,00

TRIPLO

10

R$ 210,00

QUÁDRUPLO

3

R$ 240,00

Rua Carlos Eggert, 90 Vila Lalau
Fone: (47) 3371-8611 / Whatsapp (47) 9 9931-0148
E-mail: hotelbarravelha@hotelbarravelha.com.br
www.hotelbarravelha.com.br

POUSADA CASARÃO

Venha aproveitar os bons momentos da vida com bom atendimento, um de café da manhã incrível e todas as demais
qualidades que consideramos importantes para lhe proporcionar uma estadia cada vez melhor em seu passeio à JARAGUÁ DO
SUL. Com WiFi gratuito e terraço, oferece acomodações que aceitam animais de estimação. Todos os quartos incluem TV,
frigobar e ar-condicionado e alguns oferecem sacada com vista para as montanhas, o rio ou o jardim. A propriedade dispõe de
cozinha compartilhada.
Localização privilegiada próximo ao centro da cidade, há mais de 15 anos no mercado de hospedagem de curto e médio prazo
com os melhores preços e sempre com a missão de prestar os melhores serviços.
Disponibilidade 5 apartamentos
TARIFÁRIO:
Diária para duas pessoas em quarto padrão com AR Split, TV LED e Frigobar – R$160,00 (1 Cama Box de Casal)
Diária para duas pessoas em quarto com Hidromassagem – R$300,00 (1 Cama Queen)
Diária para três pessoas em quarto padrão com AR Split, TV LED e Frigobar – R$230,00 (1 Cama Box de Casal + 1 Cama Box
Solteiro)
Diária para três pessoas em quarto com Hidromassagem – R$450,00 (1 Cama Queen + 1 Cama Box Solteiro)
Diária para cinco pessoas em quarto padrão com AR Split, TV LED e Frigobar – R$350,00 (1 Cama Box de Casal + 3 Camas Box
Solteiro)
*Para períodos mais longos temos pacotes com preços ainda mais acessíveis.
*Café da manhã opcional servido na comodidade da suíte no horário que melhor convier ao hóspede – R$ 20,00 (Frutas, Pães,
Bolos, Geleias, Torradas, Suco Natural, Iogurte, Cereais, Frios, Café, Leite).
O tarifária acima aplica-se somente às reservas efetuadas pelo telefone, email ou diretamente no balcão da Pousada.
Endereço: R. Antônio Gesser, 123 - Czerniewicz
Telefone: (47) 3372-3561
E-mail:casarao@pousadacasaraosc.com.br
Site: www.pousadacasaraosc.com.br

