
 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PÂNTANO DO SUL 

Praia do Pântano do Sul, nº 514 (Beira da praia- Pé na areia)  

Sul da Ilha de Santa Catarina – Florianópolis/SC - Santa Catarina -- Brasil 

Fone: (5548) 999.822.060  

Email: residencial@pantanodosul.com.br  

Site: www.residencial.pantanodosul.com.br 

 

 

TARIFÁRIO PARA TEMPORADA 2022/23  

 

 

Valores de cada diária/ per noche : LIVRE DE QUAISQUER OUTRAS TAXAS 
Apartamento do piso superior com sacada para a praia – Primer piso con balcon para la playa 

  Até 31/10/2022  =  R$ 335,00 para até 2 pessoas + R$ 25,00 por cada pessoa a mais   

  31/10 a 30/11/22 = R$ 380,00 para até 2 pessoas + R$ 25,00 por cada pessoa a mais    

  30/11 a 23/12/22 = R$ 435,00 para até 2 pessoas + R$ 30,00 por cada pessoa a mais    

  23/12 a 31/01/23 = R$ 550,00 para até 2 pessoas + R$ 30,00 por cada pessoa a mais     

*31/01 a 28/02/23 = R$ 475,00 para até 2 pessoas + R$ 30,00 por cada pessoa a mais  

  28/02 a 31/04/23 = R$ 425,00 para até 2 pessoas + R$ 25,00 por cada pessoa a mais   
  31/04 a 31/09/23 = R$ 345,00 para até 2 pessoas + R$ 25,00 por cada pessoa a mais     
    Locação mínima de 3 diárias, ou para menos dias, se houver período disponível entre outras locações. 

* No CARNAVAL: acrescentar 15% no valor das diárias, para aluguel no período de 17/02 a 22/02/23. 

 
Observações: 
-Consideramos “cada pessoa a mais”, qualquer pessoa independente da idade, mesmo sendo bebê. 
- Nossas diárias iniciam às 14:00hs ou antes se disponível e terminam às 9:00hs. da manhã, pois 
necessitamos de um bom tempo para realizar a limpeza do apartamento e dos janelões de vidros. 
- Caso necessite permanecer por mais algumas horas, podemos disponibilizar gratuitamente um recinto, pra 
malas, banheiro, cadeiras, guarda sol e o também o estacionamento. 
 

* Veja também INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES  GERAIS DO RESIDENCIAL PÂNTANO  DO  SUL. 
 

 

 

- A energia elétrica é de 220 v. 
 

                       
 

“RESIDENCIAL PÂNTANO DO SUL, UMA PRAIA DO  

PASSADO A NOSSA FRENTE” 
 

Estamos esperando por você e sua família. 

mailto:residencial@pantanodosul.com.br

