
Tarifa AMC – 2019 

O Hotel Don Zepe está localizado em um dos lugares mais interessantes e movimentado de 
Florianópolis, o Centrinho da Lagoa da Conceição. Onde a gastronomia, lazer, entretenimento, serviços, 
praias, dunas, montanhas e a própria lagoa, formam o cenário ideal para quem deseja compartilhar de 
um lugar completo.  

Os quatro elementos da natureza, Terra, Água, Fogo e Ar, foram os temas escolhidos para decorar as 
suítes. Nestes ambientes os hóspedes encontram conforto, modernidade e decoração de bom gosto. 

  SERVIÇOS 
* Recepção 24hs * Elevador 

* Camareira * Café da Manhã servido das 8h às 10h 
* Internet Wireless * NET TV Cabo, com 45 canais 
* Fechaduras eletrônicas * Segurança monitorada com câmeras 24hs 

* Não cobramos taxas de serviço * Criança até 5 anos free 

  SUÍTES ((Novas unidades modernas e Clean)) - Quarto, banheiro, Ar condicionado Split - 
quente/frio; Cofre, secador de cabelo, Frigobar, TV LCD”, TV por assinatura NET 45 canais; 
Janela acústica, Fechaduras Eletrônicas; Internet wi-fi; Cama Box Sommier; Central telefônica 
digital; Acesse e conheça: http://www.donzepehotel.com.br/galeria-de-fotos/ 

Valor 01 Suíte Single Fevereiro a 30 Novembro 2019 : R$ 230,00 - Com café da manhã. 

Valor 01 Suíte Duplo Fevereiro a 30 Novembro 2019 : R$ 265,00 - Com café da manhã. 

Valor 01 Suíte Triplo Fevereiro a 30 Novembro 2019: R$ 365,00 - Com café da manhã. 

*Valores exceto feriados e datas comemorativas. 

Valor 01 Suíte Dezembro a Janeiro 2020 ( Favor consultar disponibilidade e valores. ) 

  

 

 

http://www.donzepehotel.com.br/galeria-de-fotos/


  

  FORMAS DE PAGAMENTO 

* Pagamento antecipado referente a 50% da hospedagem via depósito bancário, e saldo restante integral no 
check-in. 

* Trabalhamos com: Visa, MasterCard, Amex e dinheiro. 

  

  OBSERVAÇÕES 

* Reservas sem antecipação poderão ser canceladas após as 18hs ou mediante disponibilidade. 

* Horário de Check-in a partir das 14h e check-out até as 12h;  

* Este e-mail não é uma confirmação de reserva. Todas as condições deste orçamento estarão sujeitas à 
alterações ou disponibilidade sem aviso prévio. 

* Diária Free para uma criança até 05 anos. 

* Menores de 18 anos somente acompanhado por adulto e indispensável apresentação de documento de 
identificação de todos. 

* Check in a partir das 14:00 horas - Check out até 12:00 horas; 

* Este orçamento tem validade de 48 horas a contar da data de envio e não garante a disponibilidade. 

Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

 


