
 

 
 
 

 

 

 

HOSPEDAGEM ADESÃO 
 

Período: 07 à 10/06/2020 
 

TARIFAS (Diária) 

(Com café da manhã 
incluso) 

 
Standard 

 
Executivo 

 
Suíte 

Single R$ 310,00 R$ 410,00 R$ 500,00 
Double R$ 355,00 R$ 455,00 R$ 545,00 

 

Observações: 
 

- Condição válida para no máximo 10 apartamentos. 
 

- Tarifas e apartamentos mediante 
disponibilidade no momento da 
reserva. Não foi efetuado pré-bloqueio de 
apartamentos. 

- Incluir taxas: 5% ISS + taxa de turismo 
(opcional). 

 
- Tarifas NET. 

- Café da manhã incluso na diária, quando 
servido no restaurante do hotel. 

 
- Internet WI FI cortesia para hóspedes. 
 

- O estacionamento do hotel é 
terceirizado. Os valores deverão ser 
consultados no período da hospedagem. 

- Check-in a partir das 14h00 e Check-out 
até as 12h00. 

 
- Early check-in: sugerimos a contratação 
do apartamento uma noite anterior a 
chegada para garantia de disponibilidade, 

sendo cobrada uma diária integral para 
este pré-registro. 

- Late check-out: cobrada meia diária para 
check out até as 15h. Após este horário 
será cobrada uma diária integral. Mediante 
a disponibilidade do dia. 

- As tarifas são válidas para o número de 
apartamentos e período desta proposta 
acima mencionado. Qualquer alteração de 
quantidade de apartamentos e período 
(check-in/check- out) será necessária 
efetuar nova consulta. 

- Apartamentos Double com cama casal 
e/ou twin, a definir mediante 
disponibilidade no ato da reserva. 

- Política para crianças: uma criança até 07 
anos cortesia quando acompanhada dos 
pais em apartamento Double. Permitimos 
uma criança free por apartamento. 

 

CONTATO PARA RESERVAS 

 

E-mail grupos.belas.pergamon@accor.com 

Telefone (11) 2627-6320 

 

 

 

 



 

PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DAS RESERVAS POR ADESÃO 
 
- Cada participante individualmente entrará em contato com o departamento reservas para confirmar a sua reserva. 
- Para a realização das reservas por adesão, os participantes deverão se identificar como convidado do Congresso 
Ganepão 2020. Desta forma os mesmos terão acesso ao desconto especial adesão e poderão realizar as reservas 
mediante a disponibilidade. 
- Não serão aceitas reservas “sem identificação”, para solicitação de reserva enviar os dados: nome, endereço, 
telefone, passaporte ou CPF, E-mail e cartão de crédito para garantia e pagamento da reserva. 
OU 
 
- Para solicitações múltiplas por Agência ou Empresa, as tarifas serão válidas para até 09 reservas individuais. É 
necessário mencionar Congresso Ganepão 2020 para ter acesso ao acordo. 
 
- Não serão aceitas reservas “sem identificação”, para solicitação de reserva enviar os dados: nome, endereço, 
telefone, passaporte ou CPF, E-mail e cartão de crédito para garantia e pagamento da reserva. 
- Acima de 10 apartamentos a solicitação será encaminhada ao Departamento de Grupos e Eventos para elaboração 
de um novo orçamento, neste caso, as condições da tarifa adesão não serão válidas. 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
- É obrigação de o contratante informar aos participantes as condições de pagamento e cancelamento firmadas 
neste acordo. 
- Não garantimos disponibilidade de tarifa, apartamentos ou que possam encontrar em outros canais de venda 
tarifas menores. 
- Tarifa sujeita a alteração e disponibilidade sem prévio aviso. 
 
- Não é permitida montagem de stands, colocação de banners ou mesas de credenciamento nas áreas sociais do hotel 
(lobby, restaurante, etc). 
- Não é permitido fumar nas dependências do hotel. 
 
A presente proposta não implica compromisso de reserva de apartamento por parte do hotel. Tarifas e 
apartamentos mediante disponibilidade. 
 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
- Cada cliente deverá enviar o cartão de crédito para garantia no ato da reserva. Até 48 horas antes da data de 
entrada poderá alterar e cancelar as reservas sem ônus e após este período o hotel se reserva no direito de debitar o 
valor total de diárias + 5% ISS no cartão enviado para garantia. 
- Caso o cliente prefira efetuar o pagamento via depósito bancário, deverá obrigatoriamente enviar o comprovante 
de depósito até 72 horas antes da data de entrada para verificação do recebimento e posteriormente a efetivação da 
reserva. Após recebimento, não haverá reembolso. 
- São aceitos todos os cartões de crédito e débito. Não aceitamos cheque como forma de pagamento. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
 
- Cancelamentos sem cobranças até 48 horas antes da data de entrada. 
- Cancelamentos após este prazo, os valores pagos não serão reembolsados e a cobrança será efetiva. 
 
 
Agradecemos sua escolha e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. 
 
 
Atenciosamente, Jessica Marques!


