Santo André, 28 de Outubro de 2015

Grupo: UFABC
Contato: Leandro Garcia
Telefone: (11) 3356-7221
E-mail: Leandro.garcia@ufabc.edu.br
Período: 30/11 a 04/12/15
Nº de apartamentos: indefinido
Hospedagem
Apartamento individual ou duplo
R$300,00 + 5% de ISS
*Tarifa balcão: individual R$585,00 e duplo R$624,00 + 5% de ISS sem café da manhã;
Alimentação
Café da Manhã

Incluso

Informações necessárias para realização da reserva:
- Nome completo do hóspede;
- Confirmação da data de entrada e saída;
- Dados de um cartão de crédito para a garantia;
Características e condições:
*Tarifa especial para pessoas que entrarem em contato com o departamento de reservas pelo
telefone (11) 4979-7900 ou e-mails h5169-re@accor.com.br ou h5169-re1@accor.com.br;
*As diárias iniciam e terminam às 12h;
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*Solicitações especiais (tipo da cama, andar, vista, etc) não são garantidas, pois dependemos
da disponibilidade do hotel no dia, porém faremos o possível para atender;
*Internet cortesia em todo o hotel;
*Estacionamento: R$12,00/diária de um carro por apartamento; Não comporta ônibus;
*Todos os apartamentos são não-fumantes e há a cobrança de taxa de higienização caso o
hóspede fume no apartamento;
*Recomendamos a realização da reserva com uma ou duas semanas de antecedência pois a
disponibilidade só é garantida com a realização da reserva;
*Cancelamento sem cobrança pode ser feito com até 2 dias úteis de antecedência;
*Não serão aceitas alterações no momento do check-in. As alterações devem ser informadas
com antecedência mínima de 24h ao departamento de reservas para serem processadas;
*O pagamento deve ser feito na entrada ao hotel em dinheiro ou cartão (não aceitamos
cheques);
*O departamento de Reservas está à disposição de segunda a sexta-feira no horário de 08h às
22h. Em caso de necessidades fora deste horário, contatar direto a recepção pelo telefone (11)
4979-7900;
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