
Maceió, 20 de abril de 2017

Empresa: ABIPEM - PARTICIPANTES E-mail:
Evento: Tel.
Contato: Cel.

Período Solicitado 27 A 29/06/2017 SEM BLOQUEIO

HOSPEDAGEM – 27 A 29/06/2017:

Apto: SGL /DBL/TPL  ADESÃO

DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ:

TARIFAS PARA APARTAMENTOS SUPERIOR:
SGL = R$ 297,00 + 5% de I.S.S. (+ 10% de taxa de serviço opcional); 
DBL = R$ 297,00 + 5% de I.S.S. (+ 10% de taxa de serviço opcional); 

CONDIÇÕ  ES
 Tarifas válidas somente para este grupo e período;
 Os valores acima correspondem a diárias e devem ser multiplicados pelo numero de noites e de apartamentos solicitados.
 Diária inclui o café da manhã quando servido no restaurante;
 Check-in às 14h00 / Check-out às 12h00;
 Acrescer 05% de ISS e 10% de taxa de serviço nas diárias informadas acima;
 A taxa de ISS poderá sofrer alteração de acordo com a mudança da legislação vigente
 Acrescer R$ 2,50 de taxa de turismo por apartamento/dia;
 Tarifas NET, não comissionadas;
 Os valores apresentados neste orçamento foram especialmente elaborados para a contratação em referência, sem efeito para

demais solicitações;
 Caso não haja a aceitação expressa da proposta até o dia final do bloqueio acima especificado, o hotel não está obrigado a manter

as condições apresentadas neste documento, sendo necessária a apresentação de nova proposta.

POLÍTICA DE CHD:
 01 CHD até 12 anos, no mesmo apartamento dos pais: FREE;

 OBS.: Trabalhar com máximo de duas crianças por apartamento.

 OBS.: Condição válida apenas para apartamentos DBL.

ESTACIONAMENTO:
Diária de R$ 10,00 + 05% de ISS (+ 10% opcional de taxa de serviço) por veículo - mediante disponibilidade.

FORMA DE PAGAMENTO: 
Pagamento de 50% das despesas do evento a ser efetuado na data a ser acordada antes do evento.
Saldo restante até 07 dias antes do evento.
DESPESAS PODERÃO SER FATURADAS MEDIANTE APROVAÇÃO DO CADASTRO.

 É facultado o pagamento a taxa de serviço no montante de 10% (dez por cento). Autorizo a cobrança da taxa de serviço: 

Sim (    ) Não (    ) ________________________________;

Agradecemos que  nos  informe se esta proposta  está  de acordo com suas necessidades  até o dia   16 de maio de 2017 para
procedermos com o bloqueio de espaço e elaboração do contrato correspondente. Depois desta data as condições da cotação poderão
ser renegociadas.  

É grande nosso desejo que seu grupo/evento escolha o BW Premier Maceió como seu anfitrião, pelo qual nos colocamos à sua
disposição para qualquer dúvida ou outra necessidade.

Atenciosamente,

___________________________
Roberto Moreira
Coordenador de Eventos

Maceió
Av. Dr. Antonio Gouveia, 925, Pajuçara, Maceió/AL - CEP: 57030-170

Reservas: + 55 (82) 3023-8100 - bestwestern.com.br
Cada hotel da marca Best Western® é de propriedade e operação independentes.


