
HOTEL SUPER 8 - CAXIAS DO SUL 

Ana Paula Meira 

Central de Reservas 

www.super8.com.br 
 

Email: reservas@super8.com.br / telefone 0800 880 0000. 
Logotipo em anexo. 
 

Tarifa Promocional para os tenistas e acompanhantes do Torneio: 
  

Período da 
Hospedagem 

Valor da diária por 
apartamento (individual 

ou duplo) 

Apartamentos 
Cama Casal 

Apartamentos 
Cama Solteiro 

Total Aptos 

14 a 15/07 
15 a 16/07 

R$ 128,00 + 4% ISS** 
R$ 138,00 + 4% ISS** 

Mediante 
disponibilidad

e 

Mediante 
disponibilidad

e 

Mediante 
disponibilidad

e 

  
*Tarifa válida para confirmação até 14/07. **Não garantimos a disponibilidade informada 
acima. Apartamentos serão bloqueados somente mediante confirmação da reserva e/ou 
assinatura do contrato de grupos. 
***Café da manhã cobrado à parte: R$8,88 por pessoa. 
  
Informamos que a Super 8 se destaca por alguns serviços cortesia que incluem: 
- Internet sem fio nas áreas sociais e apartamentos; 
- Acesso ao business center; 
- Estacionamento; 
- Hospedagem para crianças de até cinco anos free desde que acomodada na cama com os pais. 
  
- Horário de check-in é a partir das 12h. - Horário de check-out é 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. 
  
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 de documento 
de identificação de crianças e adolescentes e no momento do check-in (em conformidade com 
a Lei 12.038). 
  
- A Rede Super 8 possui por política interna, a solicitação do pagamento parcial durante a 
hospedagem das contas que atingirem o valor de R$ 500,00 para pagamento direto e faturadas. 
 

http://www.super8.com.br/
mailto:reservas@super8.com.br
tel:0800%20880%200000

