PROPOSTA DE HOSPEDAGEM
TARIFA ESPECIAL PARA GRUPO
Data: 06/02/2020
E-mail: contato@sinditrigopr.com.br
Adesão – Workshop Moatrigo

A/C Vanessa Rodrigues

Prezada Vanessa,
Nesta oportunidade gostaríamos de agradecer por considerar a possibilidade de realizar as
hospedagens do seu grupo conosco. Podemos assegurar que a sua escolha garantirá além de
conforto e modernidade, um excelente nível de serviços de qualidade!
A seguir, apresentamos as tarifas com condições especiais para o seu grupo no período entre 14 de
Abril a 17 de Abril de 2020;

HOTEL

APARTAMENTOS

TARIFA ESPECIAL
SINGLE
DUPLO

Categoria Standard
(uma cama de casal ou
duas camas de solteiro)

R$ 299,00
+ 5% ISS

R$ 329,00
+ 5% ISS

com café incluso

com café incluso

Categoria Executivo

R$ 329,00
+ 5% ISS

R$ 359,00
+ 5% ISS

com café incluso

com café incluso

R$ 359,00
+ 5% ISS

R$ 389,00
+ 5% ISS

com café incluso

com café incluso

MERCURE CURITIBA BATEL
Rua Angelo Sampaio, 1177 - Batel
Tel.: 3342-9350
H2127-re@accor.com.br
Contato: Priscila ou Carla

Categoria Superior

CONDIÇÕES DESTA PROPOSTA:

Diárias expressas em reais (R$), por dia e por apartamento. Para pagamento em moeda
estrangeira, será aplicado o câmbio do dia de acordo com a política tarifária do hotel;
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Havendo alteração do período, seja para mais ou para menos no número de noites, as tarifas
poderão sofrer alterações.
Impreterivelmente os convidados devem mencionar o Nome do Grupo “Workshop
Moatrigo” para ter acesso a essas tarifas.
Tarifa especial para esta negociação com café da manhã incluso (servido no restaurante).
A validação das condições acima apresentadas somente acontecerá quando recebermos a
“concordância” por e-mail desta negociação, por parte do responsável pelo Grupo.
Tarifa para grupo por adesão, mediante disponibilidade no ato da reserva.
Sendo o evento por adesão, não será efetuado bloqueio de apartamentos.
Caso seja efetuado bloqueio de apartamentos, o pagamento deverá ser 100% antecipado.
Cobra-se R$ 2,10 de taxa de turismo por dia por apartamento (Opcional);
Estacionamento, cobrado a parte o valor de R$ 28,00 por diária/por carro.
As nossas diárias iniciam-se às 14h00 e terminam às 12h00 do dia seguinte;
Reservas garantidas (No Show) serão mantidas até as 12:00 horas do dia seguinte;
Reservas não garantidas serão mantidas até as 18:00 horas do dia da entrada;
Reserva com pagamento direto pelo hóspede, o pagamento total das diárias e ISS deverá ser
efetuado no momento da chegada. O pagamento também poderá ser efetuado através de
transferência bancária (48 horas úteis antes do dia da chegada) ou autorização de débito em
cartão de crédito. Não aceitamos cheques.
O hotel não permite o acompanhamento de animais de estimação durante a hospedagem.
Política de early check-in (entrada antes das quatorze horas): caso a entrada seja entre 8h00 e
meio-dia, consultar condições diretamente com a unidade. Para entrada antes desse horário, será
necessário reservar o apartamento desde o dia anterior para garantia e ocorrerá a cobrança de
mais uma diária integral;
Necessária apresentação de documento oficial com foto na chegada para todas as pessoas;
Atenciosamente,

Carla Ferreira
Assistente de reservas e eventos
h2127-re@accor.com.br
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