Evento: 14ª Volta do Lago - CAIXA 2017
“Reserve Já” www.hplus.com.br
Código: VOLTA DO LAGO
Irá visualizar um tarifário com o nome VOLTA DO LAGO que corresponde ao nosso acordo.
INFORMATIVO DE PREÇOS: este documento não garante o bloqueio dos apartamentos que
estará sujeito a disponibilidade.

Validade das tarifas: 28.05.2017

Bloqueio dos apartamentos: Sendo grupo por adesão, não haverá o bloqueio e garantia da
disponibilidade dos apartamentos.
Garantia contra no show (não comparecimento): Garantia de No Show pelo hóspede através do
formulário de cartão de credito devidamente assinado ou depósito da primeira diária.
→ Reserva em apartamento Duplo, em que compareça apenas um hóspede, será cobrada a diária
referente ao valor da tarifa acordada em duplo.
Forma de pagamento: Pagamento direto pelo hóspede com garantia de no-show.
Comissionamento: Sobre os itens informados o contratante nada receberá a titulo de comissão

Hotel
CULLINAN
Premium
CULLINAN
Premium
ATHOS BULCÃO
Executive
ATHOS BULCÃO
Executive

Tipo
Apartamento
Superior Solteiro

Diária R$
Valor
exclusivo para
o período

Taxas
adicionais

170,00

15%

Nº Ap.
Cotados

Período
Hospedagem
02 a 04.06.17
02 a 04.06.17

Superior Duplo*

200,00

15%
02 a 04.06.17

Superior Solteiro

150,00

15%
02 a 04.06.17

VISION Express
VISION Express

Superior Duplo*
Superior Solteiro
Superior Duplo*

180,00
140,00
165,00

15%
-

02 a 04.06.17
02 a 04.06.17

FUSION Express
FUSION Express

Superior Solteiro
Superior Duplo*

140,00
165,00

-

02 a 04.06.17
02 a 04.06.17

SAINT MORITZ
Express
SAINT MORITZ
Express

02 a 04.06.17
Superior Solteiro

140,00

-

Superior Duplo*

165,00

-

02 a 04.06.17

* O apartamento duplo pode ser com cama de casal ou duas camas. É importante informar qual a necessidade para
que possamos verificar a disponibilidade e garantir a acomodação correta à necessidade.

Considerações:

O valor da diária contempla o café da manhã servido no restaurante no
horário convencionado: das 6h às 10h de segunda a sexta e das 6h30 às 10h30
aos sábados, domingos e feriados.
A diária do apartamento tem início às 14h e término às 12h do dia
seguinte. Entradas antecipadas e saídas prorrogadas estarão sujeitas à
disponibilidade e
passíveis de cobrança adicional.
De acordo com a Lei Federal Brasileira 8.069/1990, menores de 18 anos não
podem fazer o check-in em hotéis, a menos que estejam acompanhados pelos
pais
ou por um responsável oficial. Caso o menor esteja acompanhado por um adulto
que não seja um dos pais, será necessário apresentar uma autorização por escrito
para
que o menor possa fazer o check-in no hotel. Esta autorização deve estar
assinada por ambos os pais, ser reconhecida em cartório e estar acompanhada
de cópias
autenticadas dos documentos de identidade dos pais.

