
 

 

 

Natal, 14 de Abril de 2015.     
  12986/2015 – V3 
SOLICITANTE: ABIPEM 
CLIENTE: O mesmo 
TELEFONE: (47) 9669-1010 
E-mail: demetrius@abipem.org.br roberta.cabralmedeiros@gmail.com rocabmed@unp.br 
REF: 49 Congresso Nacional da ABIPES 
PERÍODO: 17 a 19 de Junho de 2015  
 

Prezado Sr. Demetrius, 
Seguem abaixo condições para o grupo em referência: 

 
HOSPEDAGEM – Tarifa Especial para reservas por Adesão  

Hospedagem Período 
Tipo de 

Apartamento 
Valor da diária com Café da manhã 

SGL                      DBL                      TPL 

A definir Aptos 02 Diárias 
Luxo* 
Luxo Família 
Suíte Junior 

   R$ 290,00                R$ 290,00                         -  
   R$ 348,00                R$ 348,00                R$ 435,00 
   R$ 418,00                R$ 418,00                R$ 522,00 

*A confirmação dos apartamentos na categoria Luxo estará sujeita à disponibilidade no período;  
**Acrescer no valor da diária 10% de Taxas de Serviço;  
**Política de CHD até 12 free no apto Luxo Família; 
 
Obs: 

 Acrescer R$ 3,00 de Taxa de Turismo/dia/apto (opcional); 
 O café da manhã é servido no Restaurante Potiguar das 06:30h as 10:00h; 
 Todos os nossos apartamentos possuem vista mar; 
 Horário de check-in a partir das 14h00 e check-out até 12h00; 
 Este orçamento não assegura o pré-bloqueio de apartamento(s), sem que haja uma solicitação por 

parte do cliente e verificação de disponibilidade; 

 Welcome drink (água de coco ou suco de frutas) - oferecidos como cortesia; 
 Água com ou sem gás (garrafa) do frigobar: R$ 4,30 + 10% cada; 
 Refrigerante do frigobar: R$ 4,80 + 10% cada; 
 Tarifas de grupos serão válidas mediante confirmação mínima de 10 apartamentos para o mesmo período;  
 Taxa de entrega de brindes nos apartamentos: R$ 3,00+10% (cobrado por apartamento, por entrega), deverá 

ser solicitado com no mínimo 72 horas de antecedência ao início do check-in; 
 A cada 15 apartamentos pagos/garantidos, concederemos 01 apartamento em caráter de cortesia de diária 

com mesma pensão contratada pelo grupo (máximo 05 apartamentos) para o mesmo período; 
 Internet Wifi cortesia para hóspedes em todo hotel; 
 Uma criança menor de 02 anos será cortesia, no mesmo apartamento dos pais; 

  

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 

Serviço Empresa Contato E-mail 

Passeios / Transfers 
Anauê Receptivo 
Luck Receptivo 

84 4005-9500 
84 3219-2966 

operacao@anauereceptivo.com.br 
receptivo-nat@luckreceptivo.com.br 

Entretenimento Forró com Turista 84 9982 1377 barbosa@forrocomturista.com.br  

Mergulho Natal Divers 84 9616-0123 beatriz@nataldivers.com.br 

Tempo de Aventura Eventos e Viagens de Incentivo: 

Especializada em receptivo, passeios, atividades Team Building, 
dinâmicas de grupo, festas temáticas e produção de eventos 

(brindes típicos, staff, recepcionistas, carregadores e manuseio) 

84 3219 0481 contato@tempodeaventura.com.br 

 

 Estes serviços devem ser acordados e contratados direto com o fornecedor.  O Hotel não interfere na 
negociação e contratação entre fornecedor e cliente; 

 É necessário que sejam passados os nomes das empresas contratadas terceirizadas para previa autorização 
de entrada no Hotel; 
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INFORMAÇÕES SOBRE O HOTEL 
 

 Completa opção de terapias no KENSHO SPA SERHS – confira as opções para grupos; 
 Gastronomia requintada, distribuída em 05 restaurantes; 
 Ampla área de lazer monitorada por equipe treinada com uma diversificada programação diurna e noturna; 
 Aptos adaptados para portadores de necessidades especiais; 
 Acessibilidade em todas as áreas do hotel, incluindo quadra poli esportiva e piscina, para portadores de 

necessidades especiais; 
 Dispomos de 110 vagas de estacionamento e não cobramos pela vaga.  
 Não dispomos de serviço de manobristas no estacionamento. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

 Este orçamento não implica em bloqueios de salas e aptos e tem validade de 30 dias; 

 Após a assinatura do contrato de fechamento do grupo, solicitamos o pagamento de 50% de sinal; 
 Para clientes cadastrados, o pagamento dos 50% restante, poderá ser faturado com vencimento para 15 dias 

após a realização do evento, mediante aprovação de nosso Departamento Financeiro; 
 Para clientes não cadastrados, o pagamento total deverá ser realizado até 72 horas antes do check-in do 

grupo; 
 
Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas, 
 
Atenciosamente, 
 

Angélica Aguiar                               Adriana Ferreira 
Auxiliar de Eventos                                  Diretora de Vendas 
Tel: (84) 4005-2028      
Fax: (84) 4005-2050   
 

Para apoio e negociação dispomos de uma equipe de vendas próxima a você: 
 
Depto. de Vendas Brasil e Américas 
Telefone (11) 3884-8587 – Fax (11) 3057-3452  
Maryanne Moreno (11) 97970 1398 – Gerente de Grupos e Eventos mmoreno@serhs.com  
Fabiana Pontes (11) 97969 7049 – Gerente de Contas fpontes@serhs.com  
Juliana Martins (11) 99270-6778 – Gerente de Contas - juliana.martins@serhs.com  
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