Curitiba, 8 de janeiro de 2020

ID: 14303264 / CRG 013-20

ORÇAMENTO DE GRUPO

À
Sindicato da Ind Trigo no Est PR
Att. Prezada Senhora Vanessa Alves Rodrigues
Fone: 41 3362-7316
E-mail: sindicatodotrigo@gmail.com
Endereço: R Hildebrando de Araujo, 148 - Curitiba- PR
Ref.: Hospedagem para o grupo Sinditrigo / Moatrigo.
Período: de 13-04-2020, Segunda-Feira a 17-04-2020, Sexta-Feira.
Prezada Vanessa,
Agradecemos por escolher a Rede Deville!
É com grande satisfação que nos colocamos à disposição para receber o seu grupo no Hotel Deville Business Curitiba. Conforme
solicitado, informamos as tarifas e condições especiais de hospedagem:

Categorias

Diária Balcão

Quantidade Disponível

Superior

Mediante consulta prévia de
disponibilidade e reserva através do
0800 703 1866 ou
reservas.ctr@deville.com.br

Luxo
Suíte

Adicional para 3ª pessoa


Diária para o grupo

Individual

Duplo

Individual

Duplo

R$ 743,00

R$ 778,00

R$ 213,00

R$ 245,00

R$ 788,00

R$ 823,00

R$ 263,00

R$ 295,00

R$ 868,00

R$ 903,00

R$ 344,00

R$ 376,00

R$ 40,00

R$ 40,00

Todos os valores acima apresentados serão acrescidos de 10% de taxa de serviço e 5% de ISS.

OBSERVAÇÕES GERAIS
 Café da manhã cortesia quando servido no restaurante do hotel das 06h00 até as 10h00.
 Internet wireless free disponível nos apartamentos.
 Tarifas não comissionadas.
 As diárias iniciam-se às 14h00 e encerram-se às 12h00.
 Tarifas e condições válidas somente para este período e grupo.
 Acrescer 10% de taxa de serviço e 5% de ISS sobre o valor das diárias.
 Contribuição voluntária para o Turismo de R$ 2,40, por apartamento/dia (opcional).
 Saídas postergadas ou chegadas antecipadas estão sujeitas à cobrança e disponibilidade. Early check in e late check out serão
negociados de acordo com o período, mediante disponibilidade e cobrança de meia diária ou diária inteira adicional. Isenções de
tais cobranças somente mediante prévia negociação junto ao Departamento de Grupos.
 Todas as reservas devem ser garantidas de No-Show (não comparecimento do hóspede na data de entrada da
reserva).
 Após a confirmação do grupo, eventuais alterações na proposta deverão ser solicitadas por escrito ao Departamento de Grupos do
hotel, com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis da data de entrada do grupo, que analisará a possibilidade de acatá-las.
 O Deville Business Curitiba adota ambiente não fumante em todos os apartamentos, áreas públicas e de serviços de
acordo com a Lei Antifumo (Lei 12.546/2014). Em caso de descumprimento, será cobrada uma taxa para bloqueio do

apartamento e desodorização com equipamento específico.
 O artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) veda a hospedagem de criança ou adolescente,
salvo se acompanhado pelos pais portando documentos que comprovem a filiação ou mediante apresentação de
autorização expressa dos pais com firma reconhecida em cartório, se estiverem na companhia de terceiros.
 O preenchimento da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes no momento do registro no hotel é obrigatório de acordo
com Portaria nº 177, de 13 de setembro de 2011 (com alterações da portaria 216/2012) do Ministério do Turismo.
 Mudança repentina de hóspedes já pré-definidos nos apartamentos poderá ser feita somente com prévia autorização do
responsável do grupo.
 Caso solicitado pelo cliente, o hotel realizará a atividade de entrega de brindes nos apartamentos sem ônus, desde que os mesmos
sejam entregues 02 dias antes da data de chegada do grupo, já organizados em kits. Havendo necessidade de mais de 2 (duas)
entregas durante o período de hospedagem será cobrado R$ 5,00 por apartamento. Para alterações de produtos de frigobar dos
apartamentos, informar ao hotel com a mesma antecedência.
 Estacionamento será cobrado à parte, R$ 25,00+ taxas por veículo, sendo que o cliente deverá informar ao Hotel a forma de
pagamento, no momento da confirmação do grupo. O estacionamento não aceita motos.
 Permitido o estacionamento de ônibus e vans em frente ao hotel exclusivamente para embarque e desembarque de passageiros,
sendo que não é possível estacionar estes veículos na garagem do hotel. Caso necessário, o hotel poderá sugerir estacionamentos
próximos que comportem tais automóveis.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 As formas de pagamento aceitas nos Hotéis Deville são: dinheiro, cartões de crédito e débito das bandeiras MASTERCARD, VISA e
AMERICAN EXPRESS e, para clientes Pessoa Jurídica cadastrados e com crédito aprovado, através de emissão de boletos
bancários.
 Pagamento direto no hotel mediante garantia de No Show através de empresa/agência, pré-autorização de débito em
cartão de crédito ou pagamento antecipado da primeira diária.
 A Rede Deville não aceita cheques como forma de pagamento.

POLÍTICA DE NO SHOW (NÃO COMPARECIMENTO)
 Os apartamentos são mantidos bloqueados até o meio-dia do dia seguinte ao não comparecimento, cobrando-se uma
diária acrescida das taxas. Após esse horário, os apartamentos serão disponibilizados para venda.
Esta proposta não garante a reserva dos apartamentos. Por favor, entre em contato com o nosso Departamento de Grupos para
confirmação da disponibilidade.
Ficaremos honrados em confirmar a hospedagem e atender o grupo em nosso hotel!
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Cordialmente,
Leticia Moreira Vidal
Assistente de Grupos
Fone: 0800 703 1866
Hotel Deville Business Curitiba CNPJ: 81.071.623/0011-29

