Florianópolis, 28 de março de 2018.

PROPOSTA DE HOSPEDAGEM POR ADESÃO
CAMBIRELA HOTEL
É com grande satisfação que colocamos o Cambirela Hotel à disposição para a hospedagem de seu
grupo, de acordo com sua solicitação. No sentido de agilizar o processo de negociação, informamos que uma vez
acordado entre as partes, preenchida as opções e assinado, este orçamento passa a ter validade de “Contrato de
Prestação de Serviços”.
O Cambirela hotel prima pela excelência no atendimento, segurança, conforto e lazer. Agregado a tudo
isso, uma localização privilegiada, próximo a restaurantes, bancos, shopping center,etc.
HOSPEDAGEM
Período: 20 a 22 de junho de 2018
TARIFA CONGRESSO CONAPRESP
APARTAMENTOS
INDIVIDUAL
DUPLO
R$ 183,00
R$ 206,00
* Valores expressos por apto

CATEGORIAS
LUXO

TRIPLO
R$ 236,00

OBSERVAÇÕES GERAIS
1. Diária inclui: hospedagem, café da manhã (servido no restaurante), área de lazer composta de
piscina para adultos e crianças.
2. Apartamentos: Tv, telefone, ar condicionado, minibar, internet wireless (cortesia) e cofre.
3. Convênio com a rede de academia Smart Fit.
4. Crianças até 05 anos free (acompanhada de 02 adultos pagantes no mesmo apartamento).
5. Room Service das 07:00 ás 23:00hrs
6. Check-in: 15hs e check-out: 11:00h.
7. Estacionamento terceirizado, Interpark, cobrado o valor por carro R$ 18,00 por diária.
8. Não cobramos taxas de serviços.
9. Estamos a 4km do CENTROSUL
10. Custo médio de UBER R$ 15,00, TÁXI R$ 20,00
11. Cobramos 2,5% de iss, e R$ 2,00 por dia de taxa de turismo.
12. Forma de pagamento: 50% no ato da reserva e saldo no check-in.
13. Cancelamento: Cancelamento de reserva será aceito até 48hs antes do dia previsto para a chegada
no hotel. O não cancelamento acarretará na cobrança de no show (valor correspondente a 01 diária)
14. Tarifas válidas: 19/06 a 23/06/2018
Colocamo-nos a sua disposição para qualquer esclarecimento e agradecemos antecipadamente pela preferência.
Atenciosamente,
Eliane Homem
Supervisora Comercial
comercial@cambirela.com.br
Av. Max Schramm, 2199 – Estreito – Florianópolis – SC – Cep: 88095-001
Reservas: Tel.(48) 3281- 3200 / Fax:(48) 3281.3222
Eventos: Tel. (48) 3281.3300 / E-mail: eventos@cambirela.com.br
www.cambirela.com.br

