HOTÉIS ( preços consultados no dia 01/04/2004)
HOTEL NINO
Endereço: Rua Benjamim Constant – 1350
Fone/Fax: (55) 221-3939 / (55) 225-1603
Aceita todos os carttes de crédito
Possui bar; restaurante; garagem; estacionamento; central telefônica; fax; ar
condicionado, TV e frigobar nos quartos.
Aposentos: 81 quartos de solteiro (119 leitos) e 10 quartos de casal
Diárias: R$ 22,00 por pessoa no quarto com TV a cabo e banheiro privativo
R$ 20,00 por pessoa no quarto sem TV a cabo e com banheiro coletivo
- diária inclui café da manhn.
HOTEL UMBERTO
Endereço: Rua Pinheiro Machado – 2310
Fone: (55) 221-1270
Fax: (55) 223-1210
Nno aceita carttes de crédito
Possui garagem; estacionamento; central telefônica; fax; TV e frigobar nos quartos,
cofres individuais e guarda-volumes.
Aposentos: 18 quartos de solteiro (39 leitos) e 7 quartos de casal
Diárias: R$ 22,00 por pessoa
- diária inclui café da manhn.
HOTEL RAVAS
Endereço: Av. Nossa Senhora das Dores – 339
Fone/Fax: (55) 221-1589
Aceita todos os carttes de crédito
Possui bar; restaurante; estacionamento; fax; ar condicionado e TV nos quartos; cofres
individuais e guarda-volumes.
Aposentos: 38 quartos de solteiro (107 leitos) e 14 quartos de casal
Diárias: R$ 25,00 por pessoa no quarto com TV a cabo
R$ 30,00 por pessoa no quarto com TV a cabo e ar condicionado
- diária inclui café da manhn.
HOTEL GLÓRIA
Endereço: Av. Rio Branco – 639
Fone/Fax: (55) 222-5656
Nno aceita carttes de crédito
Possui estacionamento e TV nos quartos.
Aposentos: 34 quartos de solteiro (40 leitos) e 22 quartos de casal
Diárias: R$ 25,00 solteiro
R$ 38,00 casal
- diária inclui café da manhn.
HOTEL CURA CONE SUL
Endereço: Rua Joana D`Arc – 96
Fone/Fax: (55) 555-8112
E-mail: h.cura@zaz.com.br
Aceita carttes Visa e Master Card
Possui garagem; fax; TV e telefone nos quartos; centro de eventos; sauna; centro de

lazer com salas de ginástica, musculaçno e hidromassagem. Quartos com 2 ou 3
camas
Aposentos: 14 quartos de solteiro (28 leitos) e 2 quartos de casal
Diárias: R$ 20,00 por pessoa
-diária inclui café da manhn.
PARK HOTEL MOROTIM
Endereço: RS 287 – Km 6 (entre o centro da cidade e o campus universitário, a 10
minutos de ônibus do centro da cidade e do campus).
Fone/Fax: (55) 226-5500
E-mail: park@morotim.com.br
Site: www.morotim.com.br
Aceita todos os carttes de crédito
Possui bar; restaurante; garagem; estacionamento; calefaçno central; elevadores;
central telefônica; fax; piscina; quadra de esportes; sala de jogos; ar condicionado, TV,
frigobar e telefone nos quartos. Possui acesso B internet, playground, sala de ginástica e
musculaçno, pista de caminhada e corrida, lavanderia e serviço de quarto 24hs.
Aposentos: 75 quartos de solteiro (161 leitos) e 17 quartos de casal
Diárias: R$ 99,00 quarto simples
R$ 139,00 quarto duplo
HOTEL RESIDENCIAL APPEL
Endereço: Rua Appel – 509
Fone: (55) 225-4040 / (55) 222-7094
Fax: (55) 222-3298
Nno aceita carttes de crédito
Possui garagem, estacionamento, elevadores, ar condicionado, TV e frigobar
Aposentos: 30 quartos de solteiro (50 leitos) e 43 quartos de casal
Diárias: R$ 15,00 a 35,00 para duas pessoas
- diária nno inclui café da manhn.
APART HOTEL PARAÍSO
Endereço: Rua do Acampamento – 365
Fone: (55) 222-4865
Fax: (55) 221-3911
Aceita carttes Visa e Master Card
Possui central telefônica; fax; ar condicionado, TV, frigobar e telefone nos quartos; cofres
individuais; guarda-volumes e cozinha completa.
Aposentos: 4 apartamentos de solteiro (23 leitos) e 27 apartamentos de casal
PALLADIUM EXECUTIVE FLAT
Endereço: Rua Alameda Buenos Aires – 322
Fone/Fax: (55) 222-4682
Nno aceita carttes de crédito
Possui garagem; estacionamento; central telefônica; fax; piscina; quadra de esportes; ar
condiconado, TV, frigobar e telefone nos quartos; quadra de Padle.
Aposentos: 24 quartos de solteiro (48 leitos) e 24 quartos de casal
RESIDENCIAL DOMINIQUE
Endereço: Rua Venâncio Aires – 1218
Fone: (55) 221-3624 / (55) 221-2359
Apartamentos mobiliados para 6 pessoas (com possibilidade de hospedar 8) com 2

quartos, cozinha, sala com TV colorida, área de serviço e banheiro. Alguns possuem ar
condicionado.
Aposentos: 15 apartamentos.
Diárias: R$ 60,00 por apartamento
- diária nno inclui café da manhn.

ALOJAMENTOS
CENTRO DE EVENTOS DA UFSM
Endereço: Universidade Federal de Santa Maria – Campus Universitário – Camobi
Fone: (55) 220-8680 (falar com Juliana da Conde)
Pavilhno com banheiro. Trazer colchonete, barraca (opcional), roupa de cama, cobertor
e roupa de banho.
Vagas: 200
Diária: R$ 5,00 sem café da manhn.
QUARTEL MALETT
Endereço: Rua Marechal Hermes – s/nº - Passo da Areia
Fone: (55) 220-8680 (falar com Juliana da Conde)
Sala com beliches. Trazer roupa de cama e roupa de banho.
Vagas: 100 para homens*
50 para mulheres*
* alas separadas
Diária: R$ 10,00 com café da manhn.

SEMINÁRIO SmO JOSÉ
Endereço: Rua Aron Fishmann – s/ nº - Parque Dom Antônio Reis
Fone: (55) 211-4141 (falar com Alci)
Quartos com 3, 4 ou 5 camas. Trazer roupa de banho.
Vagas: 100
Diária: R$ 20,00 com café da manhn.
ALOJAMENTO CORINTIANS
Endereço: Rua General Neto – 121 - Centro
Fone: (55) 221-4610
Quartos com cama e colchno. Levar roupa de cama e banho
Diária: R$ 13,50 por pessoa com café da manhn
Vagas: 60
CENTRO MARISTA
Endereço: BR 158, Km 323
Fone: (55) 221-2577
Quartos com 3, 4 ou 5 lugares e um alojamento com 15 camas. Possui roupa de cama
e banho e banheiros individuais.
Vagas: 150
Diária: R$ 23,00 por pessoa
- diária inclui café da manhn

