
De: Reservas - Hotel Praiano <reservas@hotelpraiano.com.br> 

Enviado: segunda-feira, 7 de julho de 2014 13:28 

Para: natacao@unisanta.br 

Assunto: ENC: Contato através do site Hotel Praiano 

 

O Hotel Praiano esta localizado na maior área verde de Santos, a poucos metros 

do Orquidário Municipal e a cinqüenta metros da praia José Menino, com 

silêncio, comodidade e muito ar puro. 

 

Abaixo segue o nosso tarifário. 

 

Caso o Sr. (a)queira efetuar reserva, entre em contato conosco: 

reservas@hotelpraiano.com.br 

 

Para que sua estada seja completa,o Hotel Praiano dispõe de infra-estrutura 

privilegiada: 

 

Estacionamento próprio; 

Restaurante Climatizado; 

Salão de convenções para 50 pessoas (Formato Auditório); 

Wireless (Cortesia); 

Serviços de Lavanderia; 

Piscina Aquecida com Cascata; 

Bar C/TV. a cabo 42 Polegadas; 

Saunas a Vapor . 

 

 

Nossos apartamentos foram projetados com amplo espaço,visando seu conforto e 

bem estar. 

 

Apartamentos Standard 

TV. a cabo,Ar condicionado,Telefone com discagem direta,Frigobar e Wireless 

(cortesia). 

Voltagem dos Aptos 220. 

 

Valor da diária para 01 pessoa   R$206,00 

Valor da diária para 02 pessoas R$248,00 

Valor da diária para 03 pessoas R$332,00 

Valor da diária para 04 pessoas R$402,00 

 

Apartamentos Luxo 

TV. a cabo,Ar condicionado,Telefone com discagem direta,Frigobar,Secador de 

Cabelo,Cofre e Wireless (cortesia). 

Voltagem dos Aptos 220. 

 

Valor da diária para 01 pessoa   R$296,00 

Valor da diária para 02 pessoas R$352,00 

Valor da diária para 03 pessoas R$418,00 

 

Cortesia para criança com idade igual ou inferior a cinco anos,sendo duas 

crianças até cinco anos no mesmo apartamento,cobra-se um adulto. 

 

Diária inclui café da manhã,estacionamento,piscina aquecida com cascata,saunas 

a vapor e wireless em todas as áreas. 

 

Entrada as 12h00 e Saída as 12h00. 

 

Forma de Pagamento: Depósito bancário referente a 50% do valor total da 

reserva.O restante  deverá ser pago no momento do check-in. 

 

Aceitamos os seguintes cartões de crédito: Visa, Mastercard e Amex. 

 

Qualquer dúvida estaremos a disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

Érika Fonseca. 

Gerente de Reservas 

 

Av. Barão de Penedo, 39 José Menino – Santos/SP Brasil 

CEP 11065-651 

reservas@hotelpraiano.com.br / hotelpraiano@hotelpraiano.com.br 

Home page: www.hotelpraiano.com.br 

Tel.:(13) 3237.4033/34/35/36 Fax: (13) 3237.7478 
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