
 

Lages/SC, 14 de Janeiro de 2019. 

A/C: Sr.(a) Michele Lins  

AMC – Associação dos Magistrados Catarinense 

 

   TARIFARIO – HOSPEDAGEM 

 

Com construções harmoniosas o HOTEL LE CANARD LAGES tem tudo o que você 

precisa para uma hospedagem tranquila através da modernidade, praticidade e hospitalidade. 

TIPO CATEGORIA ACORDO 

INDIVIDUAL 
EXECUTIVO 

R$ 188,00 

DUPLO R$ 218,00 
 

TIPO CATEGORIA ACORDO 

INDIVIDUAL 

LUXO SUPERIOR 

R$ 258,00 

DUPLO R$ 308,00 

TRIPLO R$ 368,00 

QUADRUPLO R$ 448,00 
 

TIPO CATEGORIA ACORDO 

QUAD LUXO - CONJUGADO R$ 478,00 

 

TIPO CATEGORIA ACORDO 

SM SUÍTE MASTER R$ 548,00 

Observações: 
✓ VALORES ACIMA MAIS 5% ISS (Imposto Sobre Serviço); 
✓ Para triplos ou quádruplos, apenas na categoria Luxo Superior (2 camas de casal); 
✓ Em períodos de grandes feiras e eventos na cidade as tarifas sofrem alterações, valores acima validos 

até DEZ/2019, exceto no período da FESTA NACIONAL DO PINHÃO. (14/06 ATÉ 23/06/19). 

Benefícios inclusos na hospedagem: 

✓ Café da manhã; 

✓ Acesso à internet wireless, 

✓ Academia; 

✓ Sauna Seca de uso comum, das 18 às 22hs (solicitar na recepção); 

✓ Ar condicionado split quente e frio; 

✓ Secador de cabelo; 

✓ TV a cabo; 

✓ Estacionamento (cortesia); 

O HOTEL conta com uma completa estrutura para eventos com sala para 100 lugares em formato 

auditório. 

CONDIÇÕES GERAIS DE RESERVA:  

✓ Café da manhã servido das 06:30hs as 10:00hs; 

✓ Check-in 14h / check-out 12h *.   
✓ Após as 12h será cobrado late check-out, após 18h nova diária; É proibido fumar nos apartamentos e dependências, 

sendo passível de multa no valor de 50% da diária aplicada no período. 

POLÍTICA PARA HOSPEDAGEM DE CRIANÇAS: 

✓ Crianças até 06 anos incompletos são isentas do pagamento da hospedagem, se acomodada no mesmo apartamento dos 
pais; 

✓ Menores deverão apresentar documentação no momento do check-in;  Para crianças de 6 a 12 anos, será cobrado o valor 

adicional; 
✓ Menor desacompanhado dos pais será obrigatório à apresentação da autorização devidamente reconhecida em cartório. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

✓ Reservas não garantidas serão mantidas até as 18h; Não trabalhamos com política de restituição para hospedagens não 

utilizadas; 

✓ Reservas com garantia serão mantidas até às 12h do dia seguinte. Reservas com garantia de no-show devem ser canceladas 
com até 24h de antecedência. Em caso de não comparecimento da reserva garantida, será cobrado valor referente à primeira 

diária. 
 

EDILSON DE SOUSA BATISTA 

Departamento Comercial 

Lages/SC 

Telefone: (49) 2101 - 8100 

E-mail: eventos.lages@lecanard.com.br 



Conforto e praticidade.



A rede de Hotéis Le CanarD é catarinense,
e possui dois hotéis no estado de Santa Catarina,
localizados em Lages no meio oeste, e Joinville
no norte do estado.
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Apontado como um dos melhores hotéis da região, as acomodações foram pen-

sadas para pessoas exigentes como você, que além de ter tudo à sua disposição, 

irá se surpreender com a ala exclusiva Le CanarD Master. Reconhecido como o 

hotel mais bem localizado da cidade e o melhor em opções de lazer. 



Conforto, 
praticidade, 
e nova 
decoração.

Amplo Lounge com coffee shop, lareira e restaurante.H
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› Com cama Queen tipo box.

› 02 TVs de LCD por assinatura.

› 02 Condicionadores de ar split quente e frio.

› Piso com carpet ou vinílico.

› Sala com sofá e mesa com 4 cadeiras.

› Minibar.

› Secador de cabelos.

› Internet wireless.

Suíte Master
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› Com cama Queen tipo box.

› 02 camas individuais.

› 02 TVs de LCD por assinatura.

› 02 Condionadores de ar split quente e frio.

› Piso com carpet ou vinílico.

› Ambiente com mesa e 02 cadeiras.

› Minibar.

› Secador de cabelo.

› Internet wireless.

Apartamento Conjugado
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› Com uma cama Queen tipo box.

› TV por assinatura.

› Condicionador de ar split quente e frio.

› Piso com carpet ou vinílico.

› Minibar.

› Secador de cabelos.

› Internet wireless.

Suítes - 1 Cama de Casal
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› Com duas camas Queen tipo box.

› TV por assinatura.

› Condicionador de ar split quente e frio.

› Piso com carpet ou vinílico.

› Minibar.

› Secador de cabelos.

› Internet wireless.

Suítes - 2 Camas de Casal
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› Cama Queen ou duas camas de solteiro 1,0 x 2,0m tipo Box.

› TV de LCD ou LED por assinatura.

› Condicionador de ar quente e frio.

› Piso vinílico.

› Minibar.

› Secador de cabelos.

› Internet wireless.

› Apartamento para portadores de necessidades especiais.

 Apartamento Categoria Executiva



Para quem não 
abre mão de se 
exercitar.
Academia Profissional 24 hs
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Espaços customizáveis de acordo com a necessidade do seu evento. 

Contam com sistema de climatização, além de área para coffee break.

Espaços versáteis ideais
para o sucesso dos
seus eventos.
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www.lecanard.com.br

Modernidade, praticidade e 
hospitalidade.

www.facebook.com.br/hoteis.lecanard

LE CANARD LAGES

Avenida Presidente Vargas, 255
Lages - SC - Brasil

T +55 49 2101 8100


