
 

 

Brasília, 28 de janeiro de 2011.

 

Ao

Clube Naval de Brasília

Sr. Ademir Nicaretta

(61) 8402-7131

  

Prezado Senhor,

Conforme solicitado, estamos enviando valores propostos para hospedagem de grupo. Pedimos atenção às condições
especiais propostas para validar as tarifas de hospedagem por adesão.

 

Período: de 21 a 24 de abril de 2011

Nome do Grupo: CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELEIROS RADIO CONTROLADOS

Validade das tarifas: exclusivamente para o período do evento.

 

Valores Propostos (diária de hospedagem):

Tipo Apartamento St Paul Plaza

Standard Solteiro R$ 115,00

Standard Duplo R$ 115,00

Standard Triplo R$ 150,00

 

Sobre os valores informados:

·         Acrescentar 10% de taxa de serviço e R$ 2,00 de room tax por apartamento/diária.

·         Café da manhã incluso servido no restaurante nos horários convencionados.

·         Diária: inicia às 14h e termina às 12h do dia seguinte, entradas antecipadas e/ou saídas prorrogadas estarão sujeitas à
disponibilidade e serão cobradas.

 

Solicitação de reservas:

Deverá ser solicitada diretamente na Central de Reservas. O solicitante deve mencionar < CAMPEONATO BRASILEIRO DE

VELEIROS RADIO  CONTROLADOS >  para  que  possam ser  garantidos  todos  os  valores  e  condições  que  constam nesta

proposta. A confirmação está sujeita a disponibilidade de apartamento.

 

Central de Reservas - (61) 3319-3543

reservasstpaul@plazabrasilia.com.br – St Paul Plaza

 

Considerações Importantes:

Garantia de no show (não comparecimento): será solicitado no momento da reserva o cartão de crédito para garantia da 1ª

diária de hospedagem, a título de garantia. Caso o cliente deseje poderá fazer o pré-pagamento por meio de depósito bancário,

em dinheiro (dados abaixo).

Comissionamento: tarifas NET (não comissionadas).

Acomodação de Menor de Idade: Não é permitida a hospedagem de menor de 18 anos acompanhado ou desacompanhado

dos pais/responsável sem a apresentação de documentação comprobatória de parentesco ou autorização emitida pelo juizado

de menores.

Confirmação de Reservas: será de acordo com a disponibilidade de apartamento no momento da solicitação. Esta proposta

não configura garantia de disponibilidade.

Dados para o depósito: o comprovante do depósito deverá ser remetido para o fax nº (61) 3328-5685, mencionando o nome

do hóspede.

 

ST PAUL HOTEL (St Paul Plaza Hotéis e Tur. Ltda ) – Banco do Brasil – Ag. 3307-3 –  C/C 10010-2
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Ficamos ao seu dispor para o esclarecimento de dúvidas, manifestando nossa satisfação em atendê-lo. 

Atenciosamente,
 
Fred Barbosa

Consultor de Grupos e Eventos

Tel: (61) 3329-3975  Fax: (61) 3328-5637
www.plazabrasilia.com.br
SHN, QD. 2, bloco "A" - Brasília - DF CEP 70702-900
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