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TARIFÁRIO PROMOCIONAL - TORNEIO DE TÊNIS 

 

Vimos por intermédio deste informar os valores de nosso tarifário para o Torneio de Tênis que ocorrerá no 

período de 06 a 08/11/2020.  

 

STANDARD – Apto. totalmente reformado, piso laminado, cama box, TV 32 polegadas, ar condicionado split, 

secador de cabelo, frigobar, telefone, internet e janelas com isolamento acústico.  

Single R$ 165,00/a diária  

Double R$ 190,00/a diária  

Triplo R$ 270,00/a diária  

 

SUPERIOR – Apto. totalmente reformado, piso laminado, cama box, TV 40 polegadas, ar condicionado split, 

secador de cabelo, frigobar, telefone, internet e janelas com isolamento acústico.  

Single R$ 175,00/a diária  

Double R$ 220,00/a diária  

Triplo R$ 305,00/a diária  

 

LUXO - Apto. totalmente reformado c/ sala de estar, piso laminado, cama box, TV 40 polegadas, ar condicionado 

split, secador de cabelo, frigobar, telefone, internet e janelas com isolamento acústico.  

Single R$ 205,00/a diária  

Double R$ 260,00/a diária  

Triplo R$ 360,00/a diária  

 

SUÍTE – Apto. totalmente reformado c/ sala de estar, piso laminado, cama box, TV 40 polegadas, ar condicionado 

split, secador de cabelo, frigobar, telefone, internet,janelas com isolamento acústico e banheira de 

hidromassagem.  

Single R$ 275,00/a diária  

Double R$ 350,00/a diária  

Triplo R$ 440,00/a diária  

 

Serviços:  

- Restaurante  

- Lavanderia  

- Room service 24 horas  

- Garagem R$ 22,00  

- Não cobramos taxa de serviço  

- Café da manhã é cortesia do hotel  

- Apartamentos adaptados p/ pessoas portadoras de deficiência física.  

- Cortesia de 1 (uma) cama extra ou berço para crianças de até 6 anos, desde que hospedadas com adulto pagante.  

 

Visite nosso site www.curipalacehotel.com.br  

Reservas pelos telefones 53 3227 7377 - Whatsapp 53 98117 0011 ou e-mail 

reservas@curipalacehotel.com.br  

 

Atenciosamente.  

Joice Vieira  

Dpto. de Reservas 
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