
           
 

“Eleito pelo Guia 4 Rodas 2012 como o melhor hotel de Natal” 
 

A.G HOTÉIS E TURISMO S.A 

VIA COSTEIRA, KM 11 – PONTA NEGRA – NATAL/RN – BRASIL – CEP:59090-001 

TELEFONE (05584)3220-4144 – FAX: (05584)3219-3321 

Home page: www.oceanpalace.com.br 

E-mail: reservas@oceanpalace.com.br / reservas2@oceanpalace.com.br 

 

Natal, 15 de abril de 2015 
 
 
PARA: ABIPEM 
Att.: Sr. Demetrius Hintz 
DE: OCEAN PALACE BEACH RESORT & BUNGALOWS 
                                     
 
REF.: CONTRATO POR ADESÃO DO 49º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL  
PERÍODO: De 16 a 20 de Junho de 2015  
NR DE APTOS: À CONFIRMAR 
 
 
Prezado Demetrius,   
 
Conforme solicitado segue contrato especifico para as reservas por ADESÃO com as nossas melhores 
tarifas e condições especiais: 
 
 
TARIFA ESPECIAL APTOS POR ADESÃO: 
 
*    Apartamento Superior (vista dunas) – R$ 280,00 NET SGL ou DBL / noite.  
*    Apartamento Luxo (frente mar) – R$ 330,00 NET SGL ou DBL / noite.  
 
** Acrescentar +15% de taxas (5% ISS + 10% serviço) sobre o valor da diária. 
 
CONDIÇÃO ESPECIAL: 
 
*** Estaremos concedendo Up grade para apartamento Luxo (frente mar) em caráter de cortesia aos 50 

(cinquenta) primeiros congressistas que fizerem reserva no hotel até dia 15/05/15, ou seja, compra 
Superior e ganha Luxo. 

 
** Após o dia 15/05, poderemos continuar concedendo o up grade na categoria Luxo, porém, o mesmo será 

conforme disponibilidade do hotel. 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
 
       Os apartamentos por adesão serão solicitados por cada congressista direto com o hotel no e-mail: 

reservas@oceanpalace.com.br ou diretamente pelo site: www.oceanpalace.com.br usando o cód. de 
grupo 88964 (entra na parte de reservas e coloca o período + cód. do grupo) e será solicitado pré-
pagamento como garantia da reserva aos participantes.  
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       Lembrando que as reservas por adesão depende da disponibilidade do hotel, ou seja, não garantimos 
bloqueio e à partir do momento que o hotel estiver lotado não teremos como confirmar reserva. 

 

 
CONDIÇÕES GERAIS: 
      
*    As diárias incluem café da manhã estilo buffet servido no Coffee Shop do hotel das 06:00h as 10:00h  
 Horário do check in: 15hs  / check out: até as 12hs 
 Internet Wi-fi cortesia para hóspedes em todo resort. 
 Pagamento das diárias: pagamento antecipado. 
 Demais despesas extras pagamento no check out do hotel pelos paxs. 
 Ressaltamos que depósito acima mencionado não será reembolsado em caso de cancelamento 

de apartamento e/ou redução de diárias.  
 Envio do rooming list final com horários de vôos até 15 dias antes da entrada do grupo no hotel. 
 Política de CHD – Será concedido em caráter de cortesia 01 CHD free (0 a 10 anos), acomodado no 

mesmo apartamento dos pais  
 Abaixo informamos dados bancários para depósito: 
 FAVORECIDO: A.G. HOTÉIS E TURISMO S/A 
 CNPJ: 08.690.448/0001-96 
 BANCO ITAÚ S/A 
 AGÊNCIA: 7123 
 C/C: 01676-3 
 
Ficamos no aguardo de recebe-los em nosso Ocean Palace Beach Resort & Bungalows.  


 

Atenciosamente, 
 
 
Andrezza Varela 
Gerente Comercial 
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