Prezados;
Ficaremos honrados em hospedar seu grupo em nossa unidade.
Podemos disponibilizar a tarifa R$ 219,00 + 2,5 ISS nas categorias Single e Duplo.
Estamos localizados á oito (8) minutos do CentroSul, cerca de 4,4 km.
Disponibilizamos de táxi executivo no hotel e demais pontos na redondeza, a corrida para o
destino fica entre R$15,00 a R$ 19,00 na bandeira dois. Com o aplicativo do UBER poderá
obter tarifas entre R$ 9,00 a R$12,00 lembrando que em dias de grande fluxo a mesma passa
para tarifa dinâmica podendo elevar o valor.
Informamos que a Intercity se destaca por alguns serviços inteligentes cortesia que incluem:
- Café da manhã;
- Internet sem fio nas áreas sociais e apartamentos;
- Acesso ao Business Center
- Academia;
- Piscina;
- Hospedagem para crianças de até sete anos cortesia desde que acomodada na cama com os
pais.
-Estacionamento: R$26,00.
Lembramos antecipadamente que:
Conforme Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 Art.82. É proibida a hospedagem de criança ou
adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado
(autorização dos pais registrada em cartório) ou acompanhado pelos pais ou responsável
(segundo a Lei 8.069 do ECA). Se acompanhadas, é obrigatória a apresentação do documento
de identificação de crianças e adolescentes e no momento do check in (em conformidade com
a Lei 12.038).
- Horário de check in a partir das 12h
- Horário de check out até às 12h (meio dia)
- Reservas sem garantia de No Show serão canceladas após às 18h;
- Cancelamentos serão aceitos até 24h antes do check in, caso contrário a 1ª diária da reserva
será cobrada integralmente.
Para realizar sua reserva contemplando a tarifa mencionada basta nos contatar através dos
canais :
floripa@intercityhoteis.com.br
telefone 3027 – 2203

Ainda não conhece nossa estrutura? Entre em contato conosco e agende sua visita.
Estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

