TARIFÁRIO
• HOTEL THERMAS:
Segue tarifário especial para evento, durante o período de 26 a 29 de novembro de 2018.
DIÁRIA APARTAMENTO SINGLE STANDARD – R$ 155,00 + 10% TAXA DE
SERVIÇO
DIÁRIA APARTAMENTO DUPLO STANDARD – R$ 173,00 + 10% TAXA DE
SERVIÇO
DIÀRIA APARTAMENTO TRIPLO STANDARD – R$ 210,00 + 10% TAXA DE
SERVIÇO
DIARIA APARTAMENTO QUADRUPLO STANDARD – R$ 255,00 + 10% TAXA
DE SERVIÇO
Diárias incluem acesso ao parque aquático.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Check-in às 14h e Check-out às 12h;
Diária inclui café da manhã servido no Restaurante Pinga Fogo no horário de 06hs às
10:00hs;
Acesso ao Parque Aquático, O Planeta Água possui 09 piscinas termos minerais e 05 com
água mineral fria, toboáguas, rampa molhada, kids club com monitores especializados,
recreação, quadras beach vôlei, squash, beach tênis, futebol, ciclovia, academia,
fazendinha, horta e pomar – Passeio de charrete e cavalo (serviço terceirizado)
Cortesia para 01 criança até 05 anos no mesmo apto dos pais;
Prazo para cancelamento/alteração: 48horas de antecedência (em período normal) e 120
horas de antecedência (05 dias) em período de alta estação, feriados prolongados e
eventos.
NAS RESERVAS COM GARANTIA, O NÃO COMPARECIMENTO DO HÓSPEDE
CAUSARÁ O NO-SHOW, SENDO COBRADO A DIÁRIA.

Aceitamos os cartões de crédito Visa, Martercard, Hipercard, American Express;
Não trabalhamos com cheque;
Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso prévio;
Disponibilidade mediante solicitação da reserva.
“Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a
hospedagem em hotel, de criança ou adolescente, menor de 18 anos, salvo se
autorizado, por escrito, pelos pais ou ainda acompanhado do responsável legal
devidamente identificado, e com autorização por escrito e autenticada em cartório.
É necessário que todas as crianças e adolescentes apresentem seus documentos de
identidade (RG) e certidão de nascimento no check-in.

Lei 8.069/90 arts. 82 e 250 (Brasil)”

• Hotel Sabino Palace
HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ:
Diária em Apto. SGL R$ 131,00
Diária em Apto. DBL R$ 180,00
Diária em Apto. TPL R$ 231,00
ALIMENTAÇÃO
Dispomos de Restaurante aberto ao público, trabalhamos com Self-service (Kg) R$
54,90.
COMODIDADE:
Contamos também com amplo estacionamento, wi-fi, biblioteca, academia.
Formas de pagamento: cartão de credito e debito, cash, transferência bancaria.

• VILLA OESTE

• HOTEL IBIS
•
•

Diária individual, R$154,35 com taxa de ISS incluso, sendo café da manhã
opcional, R$23,00 por dia.
Diária apartamento duplo, R$172,20 cm taxa de ISS incluso, sendo o café da manhã
opcional, R$23,00 por pessoa/dia.
Estamos com tarifas promocionais, com taxas e café da manhã incluso, através do
site hotelibis.com (apart individual R$166,95, duplo 187,95)

• HOTEL GARBOS
Apartamento Executivo

Single: Diária R$ 155,00 +10% taxa de serviço
Duplo: Diária R$ 182,00 +10% taxa de serviço
Triplo: Diária R$ 215,00 +10% taxa de serviço

- Café da Manhã Incluso na diária, servido no restaurante de segunda-feira a sexta-feira no
horário das 06 h ás 09h30min;
sábados, domingos e feriados no horário das 06 h ás 10 h

- As diárias iniciam às 14 h e terminam às 12 h

- Forma de pagamento: A definir

** Solicitamos que nos informe com antecedência se deseja efetuar a reserva, uma vez que
a disponibilidade está sujeita à alteração sem prévio aviso.

