
 

 

Boa tarde! 
  
Conforme solicitado, segue cotação com valores por diária e condições especiais para o período de 17 a 19/06/2015: 
  
Apartamento SGL ou DBL (01 ou 02 pessoas) 
Standard (Vista interna do hotel)        R$ 203,00 
Luxo (Vista piscina, parcial mar)           R$ 243,00 
Super Luxo (Vista Total Mar)                R$ 291,00 
 
Apartamento TPL (03 pessoas) 
Standard (Vista interna do hotel)        R$ 263,00  
Luxo (Vista piscina, parcial mar)          R$ 315,00  
Super Luxo (Vista Total Mar)            R$ 378,00  
  
Condições gerais: 
  

 Incluso café da manhã, servido no restaurante no horário de 06:30h a 10:00h. 
 Check in 14h e check out 12h. 
 01 criança até 07 anos cortesia nas diárias em apto duplo. 
 O Natal Dunnas dispõe de um excelente restaurante com serviço a la carte, com pedidos de 11:30h as 

21:30h, 
Com encerramento as 22:00h  

 Cobramos 10% de taxa de serviço nos extras. 
 Não é permitido a entrada de produtos que já são comercializados no hotel 

Ex: Água mineral, refrigerante, cerveja, chocolate, etc 

 Não são permitidos animais de qualquer espécie, em qualquer área do hotel. 
 O hotel dispõe de estacionamento coberto, gratuito, rotativo. 
 Forma de pagto: 50% antecipado, saldo restante direto no hotel, no check in. 
 Trabalhamos com os cartões Visa, Mastercard e American Express e poderá ser parcelado em até 4 vezes.  
 Em caso de desistência, não faremos devolução, ficará como crédito para ser usado no prazo de 06 meses, 

de acordo com a disponibilidade. 
  
* O Natal Dunnas fica localizado na Praia de Ponta Negra, a 60 metros do mar, próximo de bares, restaurantes, 
Shopping e feiras de artesanatos  
* Nossos aptos são equipados com: ar condicionado split, TV a cabo, frigobar, cofre, telefone com discagem direta 
e  WC c/ água quente.  
 
* Este e-mail não confirma reserva. 
 
Qualquer dúvida, coloco-me ao dispor sempre que necessário 
 
Cordialmente, 
Janemary Carvalho 
Reservas 


