
Fone: (54) 3321 6299

TIPO DE QUARTO

Nº DE 

PESSOAS P/ 

QUARTO

QUANTIDADE DE 

QUARTOS 

DISPONÍVEIS

CAPACIDADE 

TOTAL DE 

PESSOAS

MONTAGEM / DESCRIÇÃO

Quartos Duplos 2 27 54

Quartos standard, com duas camas de 

solteiro OU uma cama de casal, banheiro 

privativo, armário, telefone, ar 

condicionado e internet wi-fi.

Quartos Triplos 3 1 3

Quarto standard, com três camas de 

solteiro, banheiro privativo, armário, 

telefone, ar condicionado e internet wi-fi.

Quartos Quádruplos 4 4 16

Quartos luxo, com quatro camas de 

solteiro OU duas camas de casal OU uma 

cama de casal + duas camas de solteiro, 

banheiro privativo, armário, telefone, ar 

condicionado, frigobar e internet wi-fi.

TIPO DE QUARTO

Nº DE 

PESSOAS P/ 

QUARTO

VALOR DA DIÁRIA 

POR PESSOA

VALOR TOTAL 

DA DIÁRIA DO 

QUARTO

Quartos individuais* 1                         89,00                89,00 

Quartos Duplos 2 68,00                       136,00            

Quartos Triplos 3 65,00                       195,00            

Quartos Quádruplos 4 65,00                       260,00            

** Valores válidos para o período de 21 a 23 de setembro de 2018. Sujeito a reserva antecipada.

* qualquer quarto tem a capacidade 

mínima de ocupação de duas pessoas. 

Portanto, a locação de quartos 

individuais vai diminuir a capacidade 

total de locação do hotel, em função de 

que um leito ficará desocupado/ocioso.

HOTEL DDC
Rua Dr. Sidney Guerra, 84. Bairro José Bonifácio. Erechim/RS. CEP 99701-758

CNPJ 20.949.734/0001-29
Whats: (54) 99602 2289 E-mail: contato@hotelddc.com.br

QUARTOS DISPONÍVEIS: 32 LEITOS DISPONÍVEIS: 73

Serviços oferecidos gratuitamente: Estacionamento privativo para carros, caminhões e ônibus, café da manhã, 

recepção 24h, acesso por elevador, sala de TV, internet wi-fi e limpeza de quartos.

DISPONIBILIDADE DE LOCAÇÃO

VALORES POR DIÁRIA (check in a partir das 12h e check out até as 11:30h)



Mais em:

 www.hotelddc.com.br

FOTOS

Quartos com mobília nova e funcional, e equipamentos de boa qualidade e funcionamento. Também 

disponibilizamos todos os itens necessários para o conforto: roupas de cama completas em perfeito estado de 

higienização, travesseiros, cobertores, toalhas de banho e rosto, shampoo, sabonete e creme dental.


