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Prezados Organizadores do ABIPEM,  

 

            Devido a uma promoção que para o mês de Junho, estamos estendendo também esta redução para 

os participantes do 51º Congresso Nacional da ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de 

Previdência Estaduais e Municipais): 

 - Período da hospedagem:   entre os dias 26 a 30 de junho de 2017  

- Valor por diária e por apartamento 

- Tarifa especial para negociação direta com o hotel 

  



 

 

www.hotelpontaverde.com.br  
Av. Álvaro Otacílio, 2933, Ponta Verde - CEP 57035-180 - Maceió – Alagoas 

               Tel: (82) 2121-0990 | (82) 2121-0040 

 

NOVAS TARIFAS COM REDUÇÃO 

Tarifa em R$  STANDARD LATERAL MAR FRENTE MAR SUITE 

REGIME Solteiro Duplo Triplo Solteiro Duplo Triplo Solteiro Duplo Solteiro Duplo Triplo 

Café da manhã 180 217 271 190 232 290 205 250 231 282 353 

*Meia-Pensão                       
220 297 391 230 312 410 245 330 271 362 473 

    *MAP: Jantar à la carte ou buffet (mediante disponibilidade do hotel) com sobremesa – não inclui bebidas; 

Não cobramos taxas 

  

Enviar solicitação para:   Daniella Amorim  - reservas2@hotelpontaverde.com.br 

  

Cortesias incluídas na Diária: 

- Café da manhã: servido diariamente no restaurante do hotel; 

- Não cobramos taxas; 

- Criança; 01(uma) criança de até 12 (doze) anos por apartamento acompanhada pelos pais e ou  

   responsável; 

- Internet WI-FI grátis em todo hotel; 

- Estacionamento: no subsolo dispomos de garagem (vagas limitadas, mediante disponibilidade) 

- Taxa de Serviço: não cobramos taxas de serviço. 

  

Condições Gerais: 

- Check-in: as diárias iniciam as 14h  - Check-out: as diárias encerram as 12h do dia previsto da saída; 

- Hotel 100% NÃO FUMANTE: com base na Lei Federal 9294/96, não é permitido o uso de cigarros ou outros 

produtos fumígenos nos apartamentos e nas áreas social e de lazer do hotel; 

- Politicas para animais: não são permitidos animais de estimação no hotel; 

-Política para menores de 18 anos: com base no ECA, menores de 18 anos deverão apresentar 

obrigatoriamente no hotel, documento com foto que comprove identidade e filiação, mesmo que 

acompanhado dos pais ou responsável; 
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Prazo para cancelamento sem ônus: 

- Até 48h antes do check-in- excetos Feriados, Semana Natal – Reveillon e Carnaval. Cancelamento após 

este prazo, será cobrado o valor correspondente a uma diária; 

- *Feriados: até 30 dias antes do check-in; 

- **Semana Natal – Reveillon e Carnaval: até 60 dias antes do check-in. 

* e ** Cancelamento após este prazo, será cobrado o valor correspondente  de 50% do valor do pacote. 

  

  
Forma de pagamento: 
  
- Através de deposito total na conta corrente do hotel, até 03 dias após confirmação da reserva; 
- Cartão de credito, podendo ser parcelado a partir da confirmação da reserva, conforme abaixo 
  
- Não aceitamos cheques (Código Civil: lei 10406/02, art.315 e Código de Defesa do Consumidor, lei 
8.078/90, art.31) 
  
 

  
 

Política de Cancelamento de cartão de crédito: 

  

- Pagamento em Cartão de Crédito: Será realizado o cancelamento parcial devido, referente ao valor a ser 

devolvido 

junto à operadora do cartão.  Não realizamos devolução através de depósito / transferência nesta operação 

de credito. 

  

- Pagamento em Cartão de Débito: será realizado devolução através de deposito/transferência em 05 dias 

úteis. 

  

  
 

Parcelamos em até *6X suas Diárias e Extras 
*Parcela mínima de R$ 100 
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Estamos ao seu dispor para outros esclarecimentos, ao tempo em que reafirmamos a 

satisfação em recebe-los! 

  
 

 
Paula V. Medeiros          
Gerente Comercial                                                                              
Tel. Direto: (82) 2121-0990 
Hotel Maceió: (82) 2121-0040 
Hotel Praia do Francês: (82) 3263-6100 
  
Horário de atendimento da CENTRAL:   08h às 18h de Segunda a Sexta e 08h às 12h aos Sábados 

 

  

Atenciosamente, 

  

 


