
Rua Marechal Floriano, 230 

www.charruahotel.com.br

 

                         
 

TARIFÁRIO 

APARTAMENTO 

ECONÔMICO 
Apartamento sem sacada

Individual 

Duplo 

 

SUPERIOR 
Apartamento com sacada lateral

Individual 

Duplo 

Triplo 

 

MASTER 

Apartamento frente com sacada

Individual 

Duplo 

 

SUÍTE 
Apartamento com dois ambientes 

hidromassagem 

Individual/Duplo

 
� A diária inclui hospedagem com café da manhã, internet W

cobertura, além de serviço de bicicletas. O Charrua Hotel dispõe ainda de estacionamento 

disponível para carros (R$ 15,00 diária) e para motos (R$ 7,00), centro de eventos e o restaurante Hilda 

G Gastronomia.  

� Todos os apartamentos possuem ar condicionado split, frigobar, telefone, TV LCD 32’ a cabo, mesa de 
trabalho com cadeira ergonômica, p
individual. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HOTELAR HOTEL E TURISMO LTDA. 

230 – Fone (51)3715-6533 – CEP 96810-012 – Santa Cruz do Sul 

www.charruahotel.com.br –reservas@charruahotel.com.br 

 

TARIFÁRIO COMPLETO 

 TARIFA  TARIFA ESPECIAL

Apartamento sem sacada 
 

R$ 253,00 R$ 

R$ 326,00 R$ 

 

Apartamento com sacada lateral 
 

R$ 308,00 R$ 

R$ 388,00 R$ 

R$ 469,00 R$ 

 

Apartamento frente com sacada 

 

R$ 365,00 R$ 

R$ 444,00 R$ 

 

Apartamento com dois ambientes e 

 

/Duplo R$ 544,00 R$ 

A diária inclui hospedagem com café da manhã, internet Wi-Fi cortesia, academia e piscina na 

cobertura, além de serviço de bicicletas. O Charrua Hotel dispõe ainda de estacionamento 

disponível para carros (R$ 15,00 diária) e para motos (R$ 7,00), centro de eventos e o restaurante Hilda 

Todos os apartamentos possuem ar condicionado split, frigobar, telefone, TV LCD 32’ a cabo, mesa de 
trabalho com cadeira ergonômica, piso laminado, janelas térmicas e acústicas, secador de cabelos e cofre 

Tarifário válido até 31/09/2019 
 

Santa Cruz do Sul – RS 

TARIFA ESPECIAL 

 

R$ 190,00 

R$ 244,00 

 

 

R$ 232,00 

R$ 290,00 

R$ 352,00 

 

 

R$ 274,00 

R$ 333,00 

 

 

R$ 409,00 

cortesia, academia e piscina na 

cobertura, além de serviço de bicicletas. O Charrua Hotel dispõe ainda de estacionamento coberto 

disponível para carros (R$ 15,00 diária) e para motos (R$ 7,00), centro de eventos e o restaurante Hilda 

Todos os apartamentos possuem ar condicionado split, frigobar, telefone, TV LCD 32’ a cabo, mesa de 
iso laminado, janelas térmicas e acústicas, secador de cabelos e cofre 

 


