
F L O R I A N Ó P O L I S  -  S C



APARTAMENTOS
O Faial Prime Suits, 

categoria 4 estrelas 

executivo, possui 

115 suítes divididas 

em 3 categorias:

Premium, Executive Superior e Executive 



SUÍTES EXECUTIVE

Suíte totalmente reformulada para se 
adequar às tendências do mercado hoteleiro. 
Os móveis escurecidos e o piso laminado 
tornam a suíte mais aconchegante. Possui 
ambiente amplo e confortável para quem 
viaja a trabalho ou a lazer, oferecendo 
opções de suítes com uma cama de casal
ou duas de solteiro.

As suítes são equipadas com:

• TV LCD 32” a cabo
• Ar-condicionado split
• Cofre digital
• Secador de cabelos profissional
• Minibar
• Amenities
• Internet wireless
• Piso laminado de madeira
• Bancada de trabalho



SUÍTES EXECUTIVE SUPERIOR

A suíte frente-mar do hotel. São 10 unidades, 
uma por andar, com vista para a Baía Sul. 
Possui ambiente amplo e confortável, com 
móveis modernos e piso em PVC. Suíte ideal 
para passar momentos inesquecíveis, seja a 
trabalho ou a lazer.

As suítes são equipadas com:

• TV LCD 32” a cabo
• Ar-condicionado split
• Cofre digital
• Secador de cabelos profissional
• Lavabo externo
• Minibar
• Amenities
• Internet wireless
• Piso laminado de PVC
• Bancada de trabalho



SUÍTES PREMIUM

A maior suíte do hotel, com amplo espaço 
interno e piso em PVC. Possui bancada de 
trabalho, iluminação indireta em LED, lavabo 
externo e ducha higiênica no banheiro.

As suítes são equipadas com:

• TV LED 42” a cabo
• Ar-condicionado split
• Iluminação indireta em LED
• Cofre digital
• Secador de cabelos profissional
• Lavabo externo
• Minibar
• Amenities
• Internet wireless
• Piso laminado de PVC
• Bancada de trabalho 



NOSSOS SERVIÇOS

• Restaurante à la carte
• Bar & Bistrô Faial com  
 buffet livre no almoço e no jantar
• Room Service 24h
• Internet wireless free nos 
 apartamentos, salas de eventos 
 e demais áreas do hotel
• Work Station no lobby do hotel
• Lavanderia
• Estacionamento com manobrista



GASTRONOMIA

Com restaurante próprio, o Faial 
Prime Suits conta com serviço 
completo de alimentos & bebidas 
para
atender às suas necessidades.

• Restaurante à la carte
• Bar & Bistrô Faial com buffet livre     
 no almoço e no jantar
• Buffet de café da manhã
• Room Service 24h com diversos  
 pratos, lanches, porções, pizzas,  
 entre outras delícias



RESTAURANTE FAIAL

Possui ambiente climatizado, 
moderno e aconchegante. 
Café da manhã variado, com 
pães diversos, buffet de doces 
& salgados, estação de frutas e 
de quentes & frios. Servido de 
segunda-feira a sábado, das 
06h às 10h e domingo, das 
06h às 10h30.



BAR & BISTRÔ FAIAL

Lugar perfeito para seu almoço 
no centro da cidade. Além do 
sistema à la carte com os mais
variados pratos da cozinha 
internacional, o Bar & Bistrô 
Faial oferece buffet livre com três 
guarnições, cinco tipos de salada 
e três tipos de carne, de segunda 
a sexta-feira, das 11h30 às 14h30.

E no jantar, o buffet ainda conta 
com uma deliciosa sobremesa. 
Servido de segunda-feira à 
sábado, das 19h às 22h30.



SALAS DE EVENTOS

O Faial Prime Suits conta com 
estrutura completa de eventos, para 
atender às mais diversas necessidades. 

São sete salas de eventos, 
acomodando desde pequenas 
reuniões a grupos de até 120 pessoas: 
a opção perfeita para quem busca 
localização e qualidade. Além de toda 
a estrutura de eventos, oferecemos 
serviços de coffee break, almoços, 
jantares, coquetéis, confraternizações, 
festas, entre outros.



MAPA DE CAPACIDADE

SALAS

Auditório Reunião
Escolar com

mesas

Arquipélago
12x10 metros

3,8m pé direito

Terraço
12x6 metros

2,7m pé direito

Ático
8x5 metros

2,7m pé direito
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Faial
12x5 metros

2,7m pé direito

Madeira
7x5 metros

2,7m pé direito

Terceira
6,5x4,3 metros
2,7m pé direito

Funchal
7x5 metros

2,7m pé direito

120 60 42 65 66 54

50 24 21 32 36 21

25 09 09 15 12 ***

36

***

***

***

40 36 27 27 38

20 09 09 15 12

20 09 09 15 12

20 09 09 15 12

“U” com
mesas

“U” sem
mesas

Espinha
de peixe



LOCALIZAÇÃO

• Possibilidade de ir caminhando aos 
 principais pontos turísticos do centro       
   de Florianópolis, como a centenária              
 Figueira da Praça XV, o Mercado Público,      
 o Palácio Cruz e Sousa e a Ponte 
 Hercílio Luz
• Possibilidade de ir caminhando ao 
 CentroSul - centro de eventos
 de Florianópolis
• Fácil acesso às praias do sul e do norte 
 da Ilha de Florianópolis, a vinte e cinco 
 minutos de Jurerê Internacional
• Próximo ao terminal rodoviário
• A vinte minutos do Aeroporto 
 Internacional Hercílio Luz
• A cinco minutos do Beiramar Shopping 
 e à dez minutos do Shopping Iguatemi



Rua Felipe Schmidt, 603
Centro - Florianópolis | SC

Fone 48 3203.2766
Fax 48 3225.0435

R. Felipe Schimidt

R. Francisco Tolentino

Av. Paulo Fontes
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www.hotelfaial.com.br
reservas@hotelfaial.com.br


