
 HOTEL D’SINTRA 
Balneário Camboriú - SC 
Av. Atlântica, 1.040 – centro 
Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 

 
NET - JANEIRO E FEVEREIRO 2019 (EXCETO CARNAVAL) 

Mínimo 03 diárias 
 
 

MOMENTOS INESQUECÍVEIS...  NUM LUGAR IRRESISTIVEL... 
 
 

Janeiro 2019 
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 458,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 518,00 a diária. 
- TRIPLE luxo (lateral): R$ 646,00 a diária. 

- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 1.036,00 a diária. 
 

SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 552,00 a diária. 

- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 621,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 774,00 a diária. 
 

FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 774,00 a diária. 
 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 1.395,00 a diária. 
 
- MONSERRATE SUÍTE (frente mar): R$ 4.642,00 a diária. 

 

Fevereiro 2019   
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 319,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 359,00 a diária. 

- TRIPLE luxo (lateral): R$ 439,00 a diária. 

- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 718,00 a diária. 
 

SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 395,00 a diária. 
- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 439,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 553,00 a diária. 

 
FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 553,00 a diária. 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 992,00 a diária. 
 
- MONSERRATE SUÍTE (frente mar): R$ 3.317,00 a diária. 
 

(EXCETO CARNAVAL) 
 
 

UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 
 
- Ar-condicionado split 

- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 
- Telefone 
- Televisão LED (com canais a cabo) 
- Frigobar 
- Som ambiente 
- Cofre 

- Tomadas 110V e 220V 
- Cama box spring 
- Internet a cabo e wi-fi. 
 
Acrescenta-se na categoria Super luxo: Cama Queen size e vista mar. 
 
Acrescenta-se na categoria Suíte luxo: Banheira individual de hidromassagem, cama super 

king size, com sacada e ante-sala com vista para o mar. 



 
ESTRUTURA DO HOTEL 

 
- Diversas salas sociais com internet wireless; 
- Sala de televisão; 

- Sala de jogos; 
- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 
- 01 piscina térmica adulto; 
- Lava pés na entrada lateral; 

- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 
- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  
- Todos os aptos são de piso frio; 
- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 
- Sala de Fitness. 
 

TAXA COBRADA 
 
- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2,50 de room tax na 

diária por apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 
- Estacionamento: R$ 27,00 por dia / por veiculo  
 

FORMA DE PAGAMENTO 
 
- Forma de pagamento: Depósito antecipado de metade das diárias, e saldo devedor direto no 

hotel – no momento do check-in. 
- Não aceitamos cheques / Aceitamos todos os cartões de crédito e débito; 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h 
- Tarifa inclui café da manhã no salão de café; 
- Reservas com o mínimo de 03 diárias; 
- Política de menores: 01 criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 07 

anos pagamento integral;  
- Cancelamento de reserva será aceito até 48hrs antes do dia do check-in. O pagamento 

antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto na próxima hospedagem. 
- O não cancelamento acarretará na cobrança de no show (valor correspondente a primeira 

diária). O restante do pagamento antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto 
na próxima hospedagem. 
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem 

prévio aviso. Este orçamento tem validade por três dias. 

- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 
 

 



 

www.hoteldsintra.com.br 

HOTEL D’SINTRA 

Balneário Camboriú - SC 
Av. Atlântica, 1.040 – centro 

Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 
 

DESFRUTE SUAS FÉRIAS DE FRENTE PARA O MAR! 
NET Carnaval 2019 

 

Tarifa válida entre o período 01 a 05/03/2019 
 

PACOTE 04 DIÁRIAS 

TIPO DE UH’S Nº de Pessoas PACOTE 

Single Luxo lateral 01 R$ 2.433,00 

Double luxo lateral 02 R$ 2.698,00 

Triple Luxo lateral 03 R$ 3.481,00 

Conjugado  luxo lateral 04 R$ 5.396,00 

Single Super Luxo vista mar 01 R$ 3.022,00 

Double Super Luxo vista mar 02 R$ 3.334,00 

Triple Super Luxo vista mar 03 R$ 4.267,00 

   

Suíte Luxo frente mar 02 R$ 4.127,00 

Suíte Conjugada frente mar 04 R$ 7.461,00 

Monserrate Suíte frente mar 06 R$ 24.762,00 

 
 
 
PACOTE INCLUI:  

 
- Café da manhã servido no salão de café; 
- Estacionamento para 01 veículo; 
- 01 Jantar Temático no restaurante dia 04/03/2019. 
- Open Bar (Água, Refrigerante, Suco, Cervejas, Vinhos (Tinto e Branco), Espumante (Brut e Moscatel), Caipira e 
Drinks) durante o jantar. 
 

UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 

 
- Ar-condicionado 
- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 
- Telefone 

- Televisão (com canais a cabo) 
- Frigobar 
- Som ambiente 
- Cofre 
- Tomadas 110V e 220V 
- Cama box spring 
- Internet a cabo. 

 
Acrescenta-se na categoria Super luxo: Televisão LCD e vista mar. 
 
Acrescenta-se nas suítes: Banheira individual de hidromassagem, cama super king size, com sacada e ante-sala 

com vista para o mar. 
 
ESTRUTURA DO HOTEL 

 
- Diversas salas sociais com internet wireless; 
- Sala de televisão; 
- Sala de jogos; 
- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 
- 01 piscina térmica adulto; 

- Lava pés na entrada lateral; 
- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 
- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  
- Todos os aptos são de piso frio; 
- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 



 

www.hoteldsintra.com.br 

- Sala de Fitness. 

 
FORMA DE PAGAMENTO: 

 
- Forma de pagamento: Pagamento total antecipado (depósito ou cartão de crédito), ou faturamento mediante 
aprovação de cadastro. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
- Tarifa net operadora – não comissionada 
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h; 
- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2,50 de room tax na diária por 
apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 
- Política de menores: Uma criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 06 anos já é 

pagante; 
- Não aceitamos cheques / Aceitamos todos os cartões de crédito e débito; 
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem prévio aviso. Este 
orçamento tem validade por três dias. 
- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 
 

SAIDA ANTECIPADA OU CANCELAMENTO DE RESERVA 

* Saídas antecipadas: Como o mínimo de diárias no período do Carnaval são quatro, não haverá devolução de 
dinheiro e nem será permitido carta de crédito para saídas antecipadas cujo número de diárias hospedadas no 
hotel seja menor ou igual a quatro. Portanto, o pacote mínimo a ser cobrado para o Carnaval será o de quatro 
diárias, mesmo que a hospedagem seja realizada por menos dias. 
 
- Em caso de saída antecipada (ler exceção acima), o valor pago referente aos dias que não serão utilizados, ficará 
como crédito na casa válido por um ano. 

 
- Em caso de cancelamento de reserva, o valor total pago poderá ficar como crédito na casa válido por um ano, 
sem cobrança de multa. Ou caso queira devolução em espécie, será cobrada uma multa, cuja percentagem 
depende da antecedência do cancelamento: 
 
Segue abaixo os prazos de cancelamento e percentagem de multa a ser aplicado: 

 
PERÍODO DE CANCELAMENTO PERCENTAGEM DE MULTA 

Até dia 05 de Janeiro de 2019: 20% de multa 
Até dia 01 de Fevereiro de 2019: 35% de multa 
  

 



HOTEL D’SINTRA 
Balneário Camboriú - SC 

Av. Atlântica, 1.040 – centro 
Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 

 

 
NET - MARÇO DE 2019 

PÁSCOA – 18 A 21/04/2019 
 

MOMENTOS INESQUECÍVEIS...  NUM LUGAR IRRESISTIVEL... 
 
 

** 02 DIÁRIAS 19 a 21/04/2019 
 

PACOTE 02 DIÁRIAS 

TIPO DE UH’S Nº de Pessoas PACOTE 

Single Luxo lateral 01 R$ 717,00 

Double luxo lateral 02 R$ 808,00 

Triple Luxo lateral 03 R$ 1.011,00 

Conjugado luxo lateral 04 R$ 1.616,00 

   

Single Super Luxo vista mar 01 R$ 899,00 

Double Super Luxo vista mar 02 R$ 1.011,00 

Triple Super Luxo vista mar 03 R$ 1.260,00 

   

Suíte Luxo frente mar 02 R$ 1.260,00 

Suíte Conjugada frente mar 04 R$ 2.271,00 

   

Monserrate Suíte frente mar 06 R$ 7.560,00 

 
** 03 DIÁRIAS 18 a 21/2019 

 

PACOTE 03 DIÁRIAS 

TIPO DE UH’S Nº de Pessoas PACOTE 

Single Luxo lateral 01 R$ 953,00 

Double luxo lateral 02 R$ 1.079,00 

Triple Luxo lateral 03 R$ 1.342,00 

Conjugado luxo lateral 04 R$ 2.158,00 

   

Single Super Luxo vista mar 01 R$ 1.194,00 

Double Super Luxo vista mar 02 R$ 1.342,00 

Triple Super Luxo vista mar 03 R$ 1.671,00 

   

Suíte Luxo frente mar 02 R$ 1.671,00 

Suíte Conjugada frente mar 04 R$ 3.013,00 

   

Monserrate Suíte frente mar 06 R$ 8.052,00 

 
 

PACOTE INCLUI:  
- Café da manhã servido no salão de café; 
- Estacionamento para 01 veículo; 
 

UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 
 
- Ar-condicionado 
- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 
- Telefone 
- Televisão (com canais a cabo) 

- Frigobar 
- Som ambiente 
- Cofre 
- Tomadas 110V e 220V 
- Cama box spring 
- Internet a cabo. 
 

 
 

Acrescenta-se na categoria Super luxo: Televisão LCD e vista mar. 



 
Acrescenta-se nas suítes: Banheira individual de hidromassagem, cama super king size, com 

sacada e ante-sala com vista para o mar. 
 
ESTRUTURA DO HOTEL 

 
- Diversas salas sociais com internet wireless; 
- Sala de televisão; 
- Sala de jogos; 

- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 
- 01 piscina térmica adulto; 
- Lava pés na entrada lateral; 
- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 
- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  
- Todos os aptos são de piso frio; 

- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 
- Sala de Fitness. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
 
- Forma de pagamento: Pagamento total antecipado (depósito ou cartão de crédito), ou 

faturamento mediante aprovação de cadastro. 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
- Tarifa net operadora – não comissionada; 
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h; 

- Estacionamento opcional (verificar o valor com o Hotel)  
- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2.50 de room tax na 
diária por apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 
- Política de menores: Uma criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 07 
anos já é pagante; 
- Não aceitamos cheques / Aceitamos todos os cartões de crédito e débito; 
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem prévio 

aviso. Este orçamento tem validade por três dias. 
- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 

 
SAIDA ANTECIPADA OU CANCELAMENTO DE RESERVA 
* Saídas antecipadas: Como o mínimo de diárias no período da Páscoa são três, não haverá 
devolução de dinheiro e nem será permitido carta de crédito para saídas antecipadas cujo número 

de diárias hospedadas no hotel seja menor ou igual a três. Portanto, o pacote mínimo a ser 
cobrado para a Páscoa será o de três diárias, mesmo que a hospedagem seja realizada por menos 
dias. 
 
- Em caso de saída antecipada (ler exceção acima), o valor pago referente aos dias que não serão 
utilizados, ficará como crédito na casa válido por um ano. 

 

- Em caso de cancelamento de reserva, o valor total pago poderá ficar como crédito na casa válido 
por um ano, sem cobrança de multa. Ou caso queira devolução em espécie, será cobrada uma 
multa, cuja percentagem depende da antecedência do cancelamento: 
 

PERÍODO DE CANCELAMENTO PERCENTAGEM DE MULTA 

Até dia 02 de Fevereiro de 2018: 5% de multa 
A partir do dia 03 de Março de 2018: 25% de multa 

 



HOTEL D’SINTRA 
Balneário Camboriú - SC 

Av. Atlântica, 1.040 – centro 
Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 

 

 
 

NET - MARÇO DE 2019  
 

MOMENTOS INESQUECÍVEIS...  NUM LUGAR IRRESISTIVEL... 
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 254,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 286,00 a diária. 
- TRIPLE luxo (lateral): R$ 356,00 a diária. 
- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 572,00 a diária. 

 
SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 304,00 a diária. 
- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 342,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 426,00 a diária. 
 

FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 426,00 a diária. 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 768,00 a diária. 
 
 
UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 
 

- Ar-condicionado 
- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 
- Telefone 
- Televisão (com canais a cabo) 
- Frigobar 
- Som ambiente 

- Cofre 
- Tomadas 110V e 220V 

- Cama box spring 
- Internet a cabo. 
 
Acrescenta-se na categoria Super luxo: Vista pacial mar. 

 
Acrescenta-se nas suítes: Banheira individual de hidromassagem, cama super king size, com sacada e ante-sala 
com vista para o mar. 
 
ESTRUTURA DO HOTEL 
 
- Diversas salas sociais com internet wireless; 

- Sala de televisão; 
- Sala de jogos; 
- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 
- 01 piscina térmica adulto; 
- Lava pés na entrada lateral; 

- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 

- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  
- Todos os aptos são de piso frio; 
- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 
- Sala de Fitness. 
 
TAXA COBRADA 

 
- Estacionamento: R$ 27,00 por dia / por veículo 
- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2,50 de room tax na diária por 

apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
 

- Forma de pagamento: Pagamento total antecipado (depósito ou cartão de crédito), ou faturamento mediante 

aprovação de cadastro. 



 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
- Tarifa net operadora – não comissionada; 
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h 

- Tarifa inclui café da manhã no salão de café; 
- Política de menores: 01 Criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos pagantes é free. A partir de 07 anos 

pagamento integral;  
- Informamos que em caso de cancelamento ou saídas antecipadas, o valor pago não será ressarcido em espécie; 

- Cancelamento de reserva será aceito até 48hrs antes do dia do check-in. O pagamento antecipado ficará como 
crédito que será revertido em desconto na próxima hospedagem. 
- O não cancelamento acarretará na cobrança de no show (valor correspondente a primeira diária). O restante do 
pagamento antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto na próxima hospedagem. 
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem prévio aviso. Este 

orçamento tem validade por três dias. 
 

- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 



HOTEL D’SINTRA 
Balneário Camboriú - SC 

Av. Atlântica, 1.040 – centro 
Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 

 

 
 
 

NET - ABRIL DE 2019 –EXCETO Feriados 

MOMENTOS INESQUECÍVEIS...  NUM LUGAR IRRESISTIVEL... 
 

TARIFA VÁLIDA DE QUARTA A SÁBADO 
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 226,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 255,00 a diária. 

- TRIPLE luxo (lateral): R$ 318,00 a diária. 
- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 510,00 a diária. 
 
SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 265,00 a diária. 
- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 299,00 a diária. 

- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 353,00 a diária. 
 
FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 353,00 a diária. 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 652,00 a diária. 
 
- Suíte MONSER: R$2.117,00 a diária  

 
TARIFA VÁLIDA DE DOMINGO À TERÇA  
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 199,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 223,00 a diária. 
- TRIPLE luxo (lateral): R$ 279,00 a diária. 

- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 446,00 a diária. 
 

SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 238,00 a diária. 
- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 270,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 318,00 a diária. 

 
FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 318,00 a diária. 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 588,00 a diária. 
 
- Suíte MONSER: R$1.906,00 a diária   
 

UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 
 
- Ar-condicionado 
- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 

- Telefone 
- Televisão (com canais a cabo) 

- Frigobar 
- Som ambiente 
- Cofre 
- Tomadas 110V e 220V 
- Cama box spring 
- Internet a cabo. 

 
Acrescenta-se na categoria Super luxo: Televisão LCD e vista mar. 
 
Acrescenta-se nas suítes: Banheira individual de hidromassagem, cama super king size, com 
sacada e ante-sala com vista para o mar. 
 
ESTRUTURA DO HOTEL 

 

- Diversas salas sociais com internet wireless; 



- Sala de televisão; 
- Sala de jogos; 

- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 
- 01 piscina térmica adulto; 
- Lava pés na entrada lateral; 

- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 
- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  
- Todos os aptos são de piso frio; 

- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 
- Sala de Fitness. 
 
TAXA COBRADA 
 
- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2.50 de room tax na 

diária por apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 

 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
- Forma de pagamento: Pagamento total antecipado (depósito ou cartão de crédito), ou 

faturamento mediante aprovação de cadastro. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

- Tarifa net operadora – não comissionada; 
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h 
- Tarifa inclui café da manhã no salão de café  
- Estacionamento opcional (verificar o valor com o Hotel)  
- Política de menores: 01 Criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 07 

anos pagamento integral;  
- Informamos que em caso de cancelamento ou saídas antecipadas, o valor pago não será 

ressarcido em espécie; 
- Cancelamento de reserva será aceito até 48hrs antes do dia do check-in. O pagamento 
antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto na próxima hospedagem. 
- O não cancelamento acarretará na cobrança de no show (valor correspondente a primeira 
diária). O restante do pagamento antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto 

na próxima hospedagem. 
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem 

prévio aviso. Este orçamento tem validade por três dias. 
 

- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 
 



HOTEL D’SINTRA 
Balneário Camboriú - SC 

Av. Atlântica, 1.040 – centro 
Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 

 

 
DIA DO TRABALHO –28/04 A 04/05/2019 

  
MÍNIMO 03 DIÁRIAS 

 
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 189,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 213,00 a diária. 
- TRIPLE luxo (lateral): R$ 266,00 a diária. 
- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 426,00 a diária. 

 
SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 237,00 a diária. 
- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 266,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 332,00 a diária. 
 

FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 332,00 a diária. 
 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 598,00 a diária. 
 
- Suite MONSER: R$1.990,00 
 

UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 
 
- Ar-condicionado 
- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 
- Telefone 
- Televisão (com canais a cabo) 

- Frigobar 
- Som ambiente 

- Cofre 
- Tomadas 110V e 220V 
- Cama box spring 
- Internet a cabo. 

 
 
ESTRUTURA DO HOTEL 
 
- Diversas salas sociais com internet wireless; 
- Sala de televisão; 
- Sala de jogos; 

- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 
- 01 piscina térmica adulto; 
- Lava pés na entrada lateral; 
- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 

- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  
- Todos os aptos são de piso frio; 

- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 
- Sala de Fitness. 
 
TAXA COBRADA 
 
- Estacionamento: R$ 20,00 por dia por veículo. 

- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2,50 de room tax na 
diária por apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
- Tarifa net operadora – não comissionada; 

- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h 

- Tarifa inclui café da manhã no salão de café; 



- Política de menores: 01 Criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 07 
anos pagamento integral;  

- Informamos que em caso de cancelamento ou saídas antecipadas, o valor pago não será 
ressarcido em espécie; 

- Cancelamento de reserva será aceito até 48hrs antes do dia do check-in. O pagamento 

antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto na próxima hospedagem. 
- O não cancelamento acarretará na cobrança de no show do período integral reservado, devido 
ser um feriado. 
- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 

 
SAIDA ANTECIPADA OU CANCELAMENTO DE RESERVA 
* Saídas antecipadas: Como o mínimo de diárias este período são três, não haverá devolução de 
dinheiro e nem será permitido carta de crédito para saídas antecipadas cujo número de diárias 
hospedadas no hotel seja menor ou igual a três. Portanto, o pacote mínimo a ser cobrado será o 
de três diárias, mesmo que a hospedagem seja realizada por menos dias. 
 

- Em caso de saída antecipada (ler exceção acima), o valor pago referente aos dias que não serão 
utilizados, ficará como crédito na casa válido por um ano. 

 
- Em caso de cancelamento de reserva, o valor total pago poderá ficar como crédito na casa válido 
por um ano, sem cobrança de multa. 
 

 
 
 
 
 



HOTEL D’SINTRA 
Balneário Camboriú - SC 

Av. Atlântica, 1.040 – centro 
Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 

 

 
NET – MAIO e JUNHO 2019 – exceto feriados e eventos 

 
MOMENTOS INESQUECÍVEIS...  NUM LUGAR IRRESISTIVEL... 

 
TARIFA VÁLIDA DE QUARTA A SÁBADO 
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 172,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 197,00 a diária. 
- TRIPLE luxo (lateral): R$ 239,00 a diária. 

- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 394,00 a diária. 
 
SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 205,00 a diária. 
- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 230,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 288,00 a diária. 

 
FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 288,00 a diária. 
 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 518,00 a diária. 
 
- Suíte MONSER: R$1.728,00 a diária   

 
TARIFA VÁLIDA DE DOMINGO À TERÇA  
 
LUXO LATERAL 
- SINGLE luxo (lateral): R$ 153,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 175,00 a diária. 
- TRIPLE luxo (lateral): R$ 215,00 a diária. 

- APTO CONJUGADO (lateral): R$ 525,00 a diária. 
 

SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 184,00 a diária. 
- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 206,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 234,00 a diária. 

 
FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 234,00 a diária. 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar): R$ 440,00 a diária. 
 
- Suíte MONSER: R$1.555,00 a diária   
 

 
 
UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 
 
- Ar-condicionado 

- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 

- Telefone 
- Televisão (com canais a cabo) 
- Frigobar 
- Som ambiente 
- Cofre 
- Tomadas 110V e 220V 

- Cama box spring 
- Internet a cabo. 
 
Acrescenta-se na categoria Super luxo: Televisão LCD e vista mar. 
 
Acrescenta-se nas suítes: Banheira individual de hidromassagem, cama super king size, com 
sacada e ante-sala com vista para o mar. 

 

ESTRUTURA DO HOTEL 



 
- Diversas salas sociais com internet wireless; 

- Sala de televisão; 
- Sala de jogos; 
- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 

- 01 piscina térmica adulto; 
- Lava pés na entrada lateral; 
- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 

- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  
- Todos os aptos são de piso frio; 
- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 
- Sala de Fitness. 
 
TAXA COBRADA 
 

- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2,50 de room tax na 
diária por apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 

 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
- Forma de pagamento: Pagamento total antecipado (depósito ou cartão de crédito), ou 

faturamento mediante aprovação de cadastro. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
- Tarifa net operadora – não comissionada; 
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h 
- Tarifa inclui café da manhã no salão de café  

- Estacionamento opcional (verificar o valor com o Hotel)  
- Política de menores: 01 Criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 07 

anos pagamento integral;  
- Informamos que em caso de cancelamento ou saídas antecipadas, o valor pago não será 

ressarcido em espécie; 
- Cancelamento de reserva será aceito até 48hrs antes do dia do check-in. O pagamento 
antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto na próxima hospedagem. 

- O não cancelamento acarretará na cobrança de no show (valor correspondente a primeira 
diária). O restante do pagamento antecipado ficará como crédito que será revertido em desconto 

na próxima hospedagem. 
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem 

prévio aviso. Este orçamento tem validade por três dias. 
 

- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 



HOTEL D’SINTRA 
Balneário Camboriú - SC 

Av. Atlântica, 1.040 – centro 
Fone: (47) 2104-4080 / Reservas: (47) 2104-4000 

 

 
NET - JUNHO DE 2019 – CORPUS CHRISTI  20/06 a 23/06/2019819  

  

 

MÍNIMO 03 DIÁRIAS 
 

LUXO LATERAL 

- SINGLE luxo (lateral): R$ 202,00 a diária. 
- DOUBLE luxo (lateral): R$ 229,00 a diária. 
- TRIPLE luxo (lateral): R$ 286,00 a diária. 
- APTO CONJUGADO (lateral) – 04 pessoas: R$ 458,00 a diária. 
 
SUPER LUXO VISTA MAR 
- SINGLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 242,00 a diária. 

- DOUBLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 272,00 a diária. 
- TRIPLE SUPER LUXO (vista mar): R$ 339,00 a diária. 

 
FRENTE MAR 
- SUÍTE casal (frente mar): R$ 339,00 a diária. 
- SUÍTE CONJUGADA (frente mar) – 04 pessoas: R$ 611,00 a diária. 

 
- MONSERRATE SUÍTE (frente mar): R$ 2.034,00 a diária. 
 
 
UNIDADES HABITACIONAIS – Todas completas com: 
 
- Ar-condicionado 

- Secador de cabelo 
- Fechadura elétrica com cartão magnético 
- Telefone 
- Televisão (com canais a cabo) 
- Frigobar 

- Som ambiente 
- Cofre 

- Tomadas 110V e 220V 
- Cama box spring 
- Internet a cabo. 
 
Acrescenta-se na categoria Super luxo: Televisão LCD e vista mar. 
 

Acrescenta-se nas suítes: Banheira individual de hidromassagem, cama super king size, com 
sacada e ante-sala com vista para o mar. 
 
ESTRUTURA DO HOTEL 
 
- Diversas salas sociais com internet wireless; 
- Sala de televisão; 

- Sala de jogos; 
- 02 piscinas externas e de frente para o mar (adulto e infantil); 

- 01 piscina térmica adulto; 
- Lava pés na entrada lateral; 
- Salas de evento e reunião com internet wireless; 
- 03 elevadores sociais; 
- 04 aptos especiais para deficientes físicos;  

- Todos os aptos são de piso frio; 
- Restaurante Dom Amado, aberto também ao público para almoço e jantar; 
- Sala de Fitness. 
 
TAXA COBRADA 
 

- Estacionamento: R$ 23,00 por dia / por veículo 
- Para investimento no turismo de Balneário Camboriú, será cobrado mais R$ 2,50 de room tax na 

diária por apartamento, que será repassado ao Convention Bureau de Balneário Camboriú; 
 
 

 



FORMA DE PAGAMENTO 
 

- Forma de pagamento: Depósito antecipado de metade das diárias, e saldo devedor direto no 
hotel – no momento do check-in. 

- Não aceitamos cheques / Aceitamos todos os cartões de crédito e débito; 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 
- Horário check-in: a partir 14h / Horário check-out: até 12h 

- Tarifa inclui café da manhã no salão de café; 
- Política de menores: Criança até 06 anos, acompanhado de 02 adultos é free. A partir de 07 

anos pagamento integral; sendo válida gratuidade de 01 criança por apto; 
- O Hotel D’Sintra reserva o direito de promover alterações e reajustes no tarifário sem 

prévio aviso. Este orçamento tem validade por três dias. 
- Não aceitamos animais de estimação no hotel. 

 

 
SAIDA ANTECIPADA OU CANCELAMENTO DE RESERVA 
* Saídas antecipadas: Como o mínimo de diárias este período são três, não haverá devolução de 
dinheiro e nem será permitido carta de crédito para saídas antecipadas cujo número de diárias 
hospedadas no hotel seja menor ou igual a três. Portanto, o pacote mínimo a ser cobrado será o 
de três diárias, mesmo que a hospedagem seja realizada por menos dias. 

 
- Em caso de saída antecipada (ler exceção acima), o valor pago referente aos dias que não serão 
utilizados, ficará como crédito na casa válido por um ano. 

 
- Em caso de cancelamento de reserva, o valor total pago poderá ficar como crédito na casa válido 
por um ano, sem cobrança de multa. 
 


