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São Paulo, 26 de março de 2020. 

 

Agradeço a cotação de hospedagem conosco.  
 
Até o momento temos a disponibilidade em atender à solicitação em todas as nossas categorias. 

 

Localização Privilegiada  

Localizado nos Jardins próximo à rua Oscar Freire, a rua mais charmosa e elegante de São Paulo e uma das 
mais luxuosa do mundo, entre as principais marcas nacionais e internacionais, ícones gastronômicos e uma 
gama de teatros, museus, salas de cinema e galerias de arte que garantem uma imersão cultural. Estamos a 
menos de 300m da Estação de Metrô Oscar Freire e a 10km do aeroporto de Congonhas(CGH), com fácil 
acesso às principais marginais e avenidas da cidade. 

Infra-Estrutura completa  

              Piscina  
              Sauna 
              Fitness center 

              Restaurante Marcel – gastronomia Francesa 

              Excelente estrutura de eventos com 05 Salas de eventos com capacidade para até 150 pessoas. 

              Estacionamento R$ 28,00 a diária para hóspede 

              Early check in cortesia 9h para entradas no dia 30. 

 
 

 

TARIFAS 

Tipo de Apartamento 
Período: 

Individual Duplo 

Suíte Superior R$ 400,00 R$ 460,00 

Suíte Luxo R$ 470,00 R$ 530,00 

Suíte Business Class R$ 570,00 R$ 630,00 

  
 

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 

  Acrescentar 5% de ISS; 

  Valores não incluem taxa de turismo (R$ 4,85 por dia); 

  Internet Wifi sem custo adicional nos apartamentos; 

  Horário de Check In as 14 horas e Check Out as 12 horas; 

  Cancelamento sem cobrança de 01 diária de no show até 24 horas úteis do horário de check in; 

  Café da manhã cortesia servido no restaurante, se servido no apartamento tem o custo de R$ 

44,00 por hóspede com taxas. 

Para confirmar a hospedagem, é necessário as seguintes informações: Nome completo dos hóspedes e 
garantia de no show (numeração completa e validade do cartão de crédito), o cancelamento pode ser 
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solicitado com até 24h uteis de antecedência ao check in. O pagamento é realizado no momento do check 
in.  

 

Para acomodação de menores de idade, é necessário a apresentação da documentação do menor e pais ou 
responsáveis. Na ausência do responsável, será solicitado uma autorização autenticada em cartório. 
 
Atenciosamente, 
 
“Em caso de necessidade de Danfe para os consumos de restaurante e frigobar, solicitamos que informem no momento da reserva com 
os dados para emissão da mesma, pois como trabalhamos com SAT, após emissão da mesmo não será possível substitui-lo. ”  
Informo que não aceitamos o cartão de crédito Diners Club. 

 

STEFANY FRIDISEN, Supervisora de Reservas 

Radisson® Oscar Freire 

 
 

            
 

  

 

 
Conteúdo confidencial. Se a mensagem foi recebida por engano, por favor, avise ao remetente, não tome qualquer ação baseada nessas informações e apague-a do computador. 
Privileged and confidential. If this message has been received in error, please notify the sender, do not take any action based on this information and delete it immediately. 

 

 


