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Porto Alegre, 03 de maio de 2017 
 
 
 

 
 

CARTA DE TARIFA ACORDO – HOTEL OFICIAL DO EVENTO 
 
 

É com grande satisfação que a Rede Swan Hotéis remete as tarifas acordo das unidades abaixo: 
 

Tarifas válidas para o Campeonato de Tênis - que será realizado em Caxias do Sul – Clube Recreio da Juventude -  
período de 02.06.17 e 04.06.17: 

 
*** Tarifas em Apartamento Standard Single e Duplo pelo mesmo valor. 

 

Swan Tower Caxias do Sul 
Rua Os 18 do Forte, 1934 - Centro   
Caxias do Sul – RS Telefone: (54) 3039 
5001 

BALCÃO ACORDO 

TARIFAS NET Individual Duplo Individual Duplo 

Apartamento Standard R$ 613,00 R$ 653,00 R$ 159,00 R$ 159,00 

Apartamento Suíte R$ 663,00 R$ 703,00 R$ 199,00 R$ 219,00 
 

*** Terceira pessoa acrescentar R$ 40,00 reais a tarifa de Duplo, sob consulta de disponibilidade de apartamento; 

 

O Hotel Swan Tower Caxias do Sul , localizado em um dos principais polos da Serra Gaúcha, enquadra-se na 
Categoria 04 Estrelas , possui 120 apartamentos, os quais são divididos em Standard e Suítes. O Hotel trabalha 
com restaurante próprio, room service 24h. Dispomos de internet  ,  academia completa , piscina , sauna seca e 
sala de jogos. Todos esses serviços de forma gratuita para os nossos hóspedes. 

 

O Hotel Swan Tower Caxias do Sul , destaca se pelas hospedagens de atletas , comissões técnicas e convidados 
de diversas modalidades esportivas , pois recebemos equipes do cenário Nacional e Internacional, quando em 
suas estadas na Cidade de Caxias do Sul. O Hotel está preparado para receber todos os praticantes de esportes 
amadores e profissionais, com sua completa estrutura interna e gastronomia apropriada para todas as 
necessidades. 

 

Contato para reservas: 
Telefones: 0800 70 77 106  /  (54) 3039.5001 
Email: reservas@swanhoteis.com.br 
Site: www.swanhoteis.com.br 
 
*** Sempre informando que a reserva é para o evento de Tênis no Clube Recreio da Juventude - 
período de 02.06.17 a 04.06.17. 
 

mailto:reservas@swanhoteis.com.br
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Endereço e informações: 

Hotel Swan Tower Caxias 
Endereço: Rua os dezoito do Forte, 1934 
Bairro: Centro 
Cidade: Caxias do Sul – RS 
CEP: 95.020-471 
Telefone Fax: (54) 3039.5001 
 

 

OBSERVAÇÕES 

Café da manhã cortesia, quando servido no restaurante; 

Internet Cortesia; 

Academia Cortesia; 

Piscina Cortesia; 

Sauna Cortesia; 

Sala de jogos Cortesia; 

Não cobramos taxas; 

Check-in a partir das 14h e check-out até às 12h; 

Terceira pessoa acrescentar R$ 40,00 a tarifa de Duplo, sob consulta de disponibilidade de apartamento; 

Tarifa Net (não comissionáveis);  

Para uma criança, com até 07 anos de idade, não será cobrada diferença de valor de diária se acomodadas no mesmo 
apartamento dos pais e/ou representante legal. Os documentos dos pais e das crianças serão solicitados no momento do 
check-in. "Conforme lei Nº 12.038/09, a hospedagem de menores só poderá ser aceita, quando: acompanhado dos pais 
(nesse caso será necessária a apresentação dos documentos dos pais e do menor) ou acompanhado do responsável (neste 
caso será necessário apresentar autorização dos pais, por escrito, ou da autoridade judiciária). 

CANCELAMENTOS: 

As reservas garantidas poderão ser canceladas, sem ônus, com até 24 horas de antecedência. Em caso de não 
comparecimento até às 12h do dia seguinte, será cobrado no show; 

As reservas não garantidas estarão confirmadas até às 16h da data de chegada. Após este horário, caso o cliente não efetue o 
check-in e não entre em contato com o hotel, a reserva estará automaticamente cancelada. 

FORMA DE PAGAMENTO:  

Pagamento Direto: Cartão de Crédito, dinheiro ou depósito antecipado. Não trabalhamos com cheque; 

 No momento do check-in deverá ser apresentado cartão de crédito, como garantia de consumos extras durante a estada. 

ESTACIONAMENTO: 

Swan Tower Caxias do Sul: Cortesia Mediante disponibilidade no estacionamento S1 para 01 veículo de passeio por 
apartamento locado, após lotadas as vagas do estacionamento S1 , será cobrada a diária de R$ 18,00 reis para estacionar no 
estacionamento S2. 

VIGÊNCIA: 02.06.17 a 05.06.17 
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Conheça melhor nossos serviços de hospedagem e eventos visitando ao site www.swanhoteis.com.br. 

 

Desde já nos colocamos à disposição para qualquer informação necessária. 

 
 
 
 
Gustavo Kaminski 
Gerente de Contas                                                                                                                         De acordo: 
Swan Hotéis                                                                                                 
Fones: (54) 3039.5001 / (54) 9 9138.7043 / 0800 70 77 106                                                                                                      
Email: gustavo@swanhoteis.com.br / reservas@swanhoteis.com.br                               ------------------------------------------------ 

                                                                                            Recreio da Juventude – Torneio de Tênis - 02.06.17 a 05.06.17 
 

 
 
 
 
 

http://www.swanhoteis.com.br/
mailto:gustavo@swanhoteis.com.br
mailto:reservas@swanhoteis.com.br

