Quality Porto Alegre
Rua Comendador Caminha, 42
Porto Alegre – RS
Bairro: Moinhos de Ventos
Fone: (51) 3275-1555
Localizado em um dos bairros mais nobres da cidade, o Moinho de Vento, o Quality
está em frente ao Parcão, um dos pontos turísticos mais lindos da capital gaúcha. A
Rua Padre Chagas, famosa por seus muitos bares, restaurantes e casas noturnas, fica
a apenas três quadras do hotel, que também se distancia à 3km da Rodoviária e a
7km do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Valores referentes a 01 diária. As diárias são acrescidas de 5% de ISS e 10% de
taxa de serviço. A disponibilidade está sujeita a alterações.

Pedimos que os hóspedes se identifiquem no momento de efetuar as reservas.

Radisson
Avenida Cel. Lucas de Oliveira, 995
Porto Alegre - RS
Bairro: Bela Vista
Fone: (51) 2117-7647
Localizado em excelente região distante a 8 km do aeroporto, próximo à Shopping
Centers e aos melhores parques da cidade, por exemplo, Parque Moinhos de Vento,
próximo às Avenidas Carlos Gomes e 24 de Outubro, regiões com os escritórios das
principais empresas Multinacionais.

Novotel
Avenida soledade, 575
Porto Alegre - RS
Bairro: Três Figueiras
Porto Alegre
Telefone: (51) 3327-9292
O Novotel Porto Alegre Três Figueiras fica a 20 minutos do Aeroporto Internacional
Salgado Filho, a 10 metros da Av. Carlos Gomes e ao lado do Complexo Mãe de Deus
Center, próximos ao Shopping Iguatemi e aos melhores bares e restaurantes da
cidade. Possuímos Internet Wifi cortesia, hospedagem gratuita de até 2 crianças até
16 anos quando acompanhada de adulto pagante, estrutura completa para eventos.
Serviço de alimentação 24 horas, estacionamento (terceirizado), academia, sauna e
piscina externa.

Swan Tower Porto Alegre
Av. Cristóvão Colombo, 3192 - Higienópolis, Porto Alegre.
O Swan Tower Porto Alegre é uma excelente alternativa, com 100 amplas suítes.
Localizado a 5 minutos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na estratégica
avenida Cristóvão Colombo, o hotel oferece completa estrutura e conforto para seus
hóspedes. Estacionamento pago.
Suíte Standard
Single: R$209,00

Duplo: R$259,00
Triplo: R$ 329,00
Suíte Superior
Single: R$259,00
Duplo: R$309,00
Triplo: R$379,00
Tarifa evento Swan Business Molinos - 24 de Outubro
Suíte
Single: R$199,00
Duplo: R$249,00
Triplo: R$319,00
Em ambos os hotéis não é cobrada nenhuma taxa adicional, café da
manhã e internet são cortesia. A garagem é terceirizada e fica no
valor de R$20,00 a diária.
Segue link do hotel para visualizar as fotos:
https://www.swanhoteis.com.br/

Holiday Inn
Av. Carlos Gomes, 565 - Auxiliadora, Porto Alegre – RS
O Holiday Inn Hotel Porto Alegre é o primeiro hotel internacional com localização
conveniente próximo ao aeroporto internacional e ao centro de Porto Alegre.

Apto Standard
Individual- R$ 230,00 + 5% ISS
Dublo - R$ 256,00 + 5% ISS
Apto Luxo e Super Luxo
Individual - R$ 256,00 + 5% ISS
Dublo - R$ 281,00 + 5% ISS
Apto Luxo Superior
Individual - R$ 281,00 + 5% ISS
Dublo - R$ 307,00 + 5% ISS

Tarifas válidas para grupos acima de 09 aptos.

Hotel Laghetto
Stilo Higienópolis - Avenida Plínio Milano, 855
(51) 3302-2424
Vertice Manhattan - Rua Miguel Tostes, 30
(51) 3024-3030 | (54) 3421-819
Viverone Moinhos - Rua Dr. Vale, 579
(54) 3421 8191 | (51) 2102-7272
A história da Laghetto Hotéis iniciou em 1989, com a administração de um
empreendimento próprio: o Hotel Laghetto Gramado. Hoje, é a maior rede de hotéis da
Serra Gaúcha, conta com 7 hotéis em Gramado, 2 hotéis em Porto Alegre, 1 hotel em
Bento Gonçalves, e 1 no Rio de Janeiro, com 1.632 apartamentos administrados.
Todos os hotéis trazem consigo a essência da Paixão em Servir, proporcionando ao
hóspede uma estada confortável e inesquecível. Além disso, todos os hotéis da rede
possuem localização privilegiada próxima aos centros das cidades. Os projetos de
expansão da Laghetto Hotéis contemplam a construção de novos empreendimentos e
a conquista da administração de hotéis já existentes no país, ampliando a atuação da
empresa.
PARCERIA LAGHETTO HOTÉIS – ADPERGS Validade: 10 de novembro a 31 de
Dezembro de 2018.
Tarifa Especial- Reserva individual: Cupom 10% de desconto na tarifa pública,
disponível para compra no site: www.laghettohoteis.com.br
*Café da manhã cortesia, servido no restaurante do hotel.
COMO EFETUAR A RESERVA:
Acesse: www.laghettohoteis.com.br
- Escolha a cidade: - Período da estadia;
- No espaço CÓDIGO PROMOCIONAL: ADPERGS2017, clicar em pesquisar
No final da reserva automaticamente terá o desconto de 10% no valor da diária.

Blue Tree Towers Millenium Porto
Alegre Hotel
Av. Borges de Medeiros, 3120 - Porto Alegre/ RS
Telefone: (51) 3026-2200
A experiência de ficar em um hotel moderno, em uma área verde e com uma das mais
belas vistas do Rio Guaíba, localizado próximo ao Estádio Beira Rio e a poucos
passos do Shopping Praia de Belas. Os apartamentos espaçosos do Blue Tree
Millenium Porto Alegre Hotel são um convite a uma estada aconchegante e prazerosa
na capital gaúcha.
Os 177 apartamentos do hotel estão divididos em Standard, Superior, Luxo, Suíte
Executiva, Deluxe Executive, Luxo Família e Suíte Premier. O hotel tem opção de
apartamento para portadores de necessidades especiais. As categorias Luxo Família e
Premier têm vista para o Rio Guaíba. A categoria Deluxe Executive possui fogão,
geladeira e mini máquina de lavar.
Reservas: vendas.millenium@bluetree.com.br ou peça cópia da Carta Acordo
para atendimento@adpergs.org.br

Continental Business Hotel
Endereço: Praça Otávio Rocha, 49 - Centro Histório - Porto Alegre/ RS
O Continental Business Hotel possui localização privilegiada no Centro Histórico da
Capital, a 200m do Complexo Hospitalar Santa Casa e cerca de 500m dos principais
pontos de turismo e negócios como Rodoviária, Mercado Público, Orla do Rio Guaíba
e fácil deslocamento de trem pela região metropolitana. Possui 126 apartamentos
divididos em Luxo, Standard e Superior, equipados com ar condicionado, TV LCD,
camas Box e wifi free.
O Hotel dispõe ainda de salas de eventos com capacidade de até 60 pessoas.
Observações Gerais:
a) Café da manhã cortesia, quando servido no restaurante nos horários habituais do
hotel;
b) 01 criança até 05 anos, no mesmo apartamento dos pais, está isenta do pagamento
da tarifa;
c) As diárias iniciam às 14h e se encerram às 12h;
d) Tarifas NET;
e) Nas tarifas deverão ser acrescidas de 5% de ISSQN;
f) Não cobramos Taxa de Serviço;
g) Tarifas não são válidas para congressos, feiras, eventos sociais, feriados e

carnaval.
h) Apartamentos sujeitos à disponibilidade.
i) Tarifas para grupos sob consulta.
j) Internet Wireless FREE em todas as UH´S e áreas comuns do hotel.
k) Estacionamento no local. Consulte valor da diária.
Cancelamento sem cobrança de ônus até 24h antes da data do check-in.
Contato: (51) 3027-1600 ou pelo email: reservas@hotelcontinentalbusiness.com.br

Hotel Continental Porto Alegre
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 77 - Centro - Porto Alegre
Estrategicamente localizado no centro da capital gaúcha, o Hotel Continental Porto
Alegre tem acesso facilitado ao centro financeiro e aos bairros de lazer e gastronomia
da cidade. Próximo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho e em frente ao Terminal
Rodoviário Internacional.
Com 217 apartamentos e toda infraestrutura de serviços, o Hotel Continental Porto
Alegre se dedica a tornar sua estadia o mais agradável possível. Além disso,
contamos com sistema interno de vigilância e monitoramento 24 horas.
Os apartamentos possuem aparelhos de TV LCD com programação de canais via
satélite. O Hotel também disponibiliza:
 Internet via fibra óptica (wireless ou cabo);
 Dispomos de apartamentos com piso frio, carpete ou laminado;
 Apartamento para portador de necessidades especiais;
 Business Corner;
 Fitness Center;
 Piscina na cobertura com vista para o Lago Guaíba;
 2 restaurantes com cozinha internacional;
 Room Service 24 horas;
 Lobby Bar;
 Estacionamento privativo. (Não dispomos de manobrista);
 21 Salas e salões, com capacidade total para até 1.500 pessoas

Benefícios: Valores especiais nas diárias para associados ADPERGS.
Reservas Fone: (51) 3433-1901
E-mail: poa@hoteiscontinental.com.br/ poacontinental@gmail.com

Hotel Embaixador - Porto Alegre
Av. Jerônimo Coelho, 354 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
Localizado na parte nobre do Centro Histórico da cidade, próximo aos grandes polos
culturais, comerciais e financeiros, a 200m do maior Complexo Médico Hospitalar da
América Latina – Santa Casa de Misericórdia, e de fácil acesso aos principais pontos
turísticos, o Hotel Embaixador (eleito 1º Hotel 4 estrelas de Porto Alegre pelo Sistema
Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem - SBClass) é referência de
hotelaria desde 1963.
Para o seu conforto são oferecidos 182 apartamentos (remodelados recentemente)
divididos nas categorias Standard, Luxo, Superior, Suíte Junior e Suíte Presidencial,
todos equipados com ar condicionado, cama box spring, frigobar, piso frio, internet
sem fio, cofre eletrônico, TV a cabo, secador de cabelo e bancada de trabalho.
O Embaixador conta com uma completa infraestrutura para a realização de
convenções, exposições, eventos corporativos e sociais com salas moduláveis para
até 1100 pessoas, além de academia de ginástica com aparelhos modernos e
profissionais qualificados, transfer e salão de beleza a fim de promover maior
comodidade aos seus hóspedes.
Dispõe também das delícias do Restaurante Embaixador, com 200 lugares e cozinha
internacional contemporânea, ideal para encontros de negócios. O Hotel ainda oferece
cafeteria, ambiente aconchegante e descontraído e salas para almoços privativos.
Servir com arte e dedicação é uma das marcas do Embaixador, padrão de qualidade
aliada à experiência de uma marca sólida e qualificada.
Fone: (51) 3215-6600/98244-0909 ou pelos
emails: reservas@embaixador.com.br/ vendas1@embaixador.com.br.
Consulte tarifário!!

Hotel Express Centro Histórico
Rua 7 de Setembro, 661, Centro Histórico – Porto alegre
O Hotel Express Centro Histórico foi inaugurado em agosto de 2016 e está localizado
a 1 km do Mercado Público de Porto Alegre, Museu de Artes do Rio Grande do Sul e
do Centro Cultural Santander. Outros pontos turísticos do Centro Histórico estão muito
próximos, facilitando o acesso dos visitantes interessados em museus e cultura.
O hotel oferece café da manhã cortesia, room service com lanches 24h, acesso
à internet gratuito, TV, ar-condicionado, jornais à disposição dos hóspedes, serviço de
lavanderia, estacionamento conveniado em frente ao hotel.
Telefone: (51) 3062-5600
Email: centro@hotelexpress.tur.br

