
 ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CNPJ 04.405.391/0001-85 - FUNDADA EM 10/03/2001 

LEI MUNICIPAL 3.450/02 - LEI ESTADUAL 12.673/03 
FINAL RUA ITÁLIA/ ANEXO CTC  – BAIRRO DAS NAÇÕES. 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC 

FILIADA A: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS DOS SURDOS – FCDS 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS DOS SURDOS - CBDS 

FONE RECADOS: Beto: 99023388 -  Presidente: Gustavo B. Horst /e-mail: asbacsc@hotmail.com 

 

COPA BRASIL DE BASQUETE PARA SURDOS EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 

SANTA CATARINA 

 

23 e 24 de Agosto de 2014 

______________________________________________________ 

BOLETIM INFORMATIVO - HOTEL 
______________________________________________________ 

Cada apto triplo 195,00 (para as 3 pessoas ) por dia com café da manha. Neste valor 
ficam inclusas todas as taxas para reservas efetuadas direto com o hotel 

Para reservas, devido baixa disponibilidade, solicitemos pagamento nas duas formas 
abaixo,  

As diárias incluem café da manhã servido das 7 as 10hs, internet cortesia, piscina, 
sauna, banheira spa. Os aptos. são padronizados e completos, toda energia 220w, 
leia descriçao e fotos em nosso site.  

Ficamos a 1250m do centro, praia e calçadâo , a 50m do terminal rodoviário e 
urbano, a 50m do BCS shoping. 

                 Taxa cobradas a parte: estacionamento no local (rotativo total 45 carros) valor 
por dia :carro passeio, moto 18,00, para camionetes, reboques, jet sky, carretinha  
22,00. 

                 Cobramos Room Tax: contribuiçao para o turismo 1,80 por apto dia, 
repassada a entidade Convention & Visitors Bureau. 

                 Imposto Municipal ISS  : INCLUSO 2,79 % *NF eletrônica ( ataualize seu 
cadastro com antecedência via e-mail, agilizando o seu check-out)*. 

                   Todos nossos aptos são para não fumantes, há cobrança de multa para 
quem não respeitar a lei. 

Validade da proposta 1 dias, sem a confirmação de pagamento, nos reservamos o direto 
de rever tarifas e demias condições; 

Cadastro Para efetivar a reserva, encaminhe seus dados para cadastro junto com o 
pagamento: Nome completo, RG, CPF, endereço, bairro, cidade, estado, CEP DA SUA 
RUA,   Fones Fixo e Celular, e-mail de contato, Placa do Veículo. Confirme data de 
entrada e saida.importante: garantimos reservas pagas, se desejar continuar, sujeito a 
disponibilidade a troca de apto. 

                  Para confirmar sua reserva, opte por uma das 2 opções abaixo, marque 
com ( x ) na opção  escolhida: 



(      ) Cartões:  integral nos cartões visa , master, american, amex, elo, cielo:  venda 
com cartão ausente (dados fornecidos pelo cliente por telefone, apos deve enviar e-mail 
autorizando o debito). as vendas podem ser parceladas ate 7x sem juros. Parcelas 
minimas 160,00. 

(   ) 341 -Banco   Itau - AG- 1412  -   C/C 24133 1   Razao Social : Kochhann 
Schwengber- LTDA Hotel Palmas - CNPJ - 00 301 517 0001- 10 ,encaminhe 
comprovante de pagamento por e-mail , apresentar comprovante original ao efetuar o 
check-in,  qdo solicitado, banco: 

                           Horário check-in 13hs  (entrada)                     Horário check-
out 11hs (saída) 

*check-in antecipado antes das 7hs , diaria integral + diária do dia, das 7as 13hs 50% 
(inclue o café) + diária do dia, late check-out após o horário das 11 as 18hs  50%, após 
tarifa integral,  * confirme antecipadamente disponibilidade; 

Fico a disposição para eventuais dúvidas, não hesite, me ligue, 47 8464 3130 

Denise Schwengber 

Setor de Reservas 

* reservas@palmasexecutivo.com.br        www.palmasexecutivo.com.br            

     Endereço e a forma mais rápida para chegar ao hotel: 

     Rua São Paulo, 56 - Bairro Estados - Baln. Camboriú - SC CEP 88339-025       À 50m 
do BC Shoping e do terminal rodoviário 

    **vindo de Curitiba desça da BR 101 no KM 132            **vindo de Florianópolis desça 
da BR 101 no KM 134 

_____________________________________________________________ 

( Tel: +55 47 3367-4727 / +55 47 8464-3130  |  6 Fax: +55 47 3367-4319 ramal 400 

_______________________________________________________________________ 
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