PROPOSTA DE HOSPEDAGEM
TARIFA ESPECIAL PARA GRUPO
Evento: CONAPRESP 2018
Florianópolis, abril de 2018.
Prezados,
Apresentamos as tarifas com condições especiais de hospedagem no período de 19 a 23/06/18, evento
CONAPRESP 2018.

HOTEL

FLORIANÓPOLIS
Av. Rubens de Arruda Ramos, 2034,
Centro
Tel.: (48) 3202 6100

APARTAMENTOS

DIÁRIA ESPECIAL
SINGLE
DOUBLE

Apto Standard
Vista parcial MAR
Cama casal
ou
Duplo twin (2 camas solteiro)

R$ 517,

R$ 569,

+2,5% ISS

+2,5% ISS

Apto Superior
Vista lateral MAR
Cama casal

R$ 567,

R$ 619,

+2,5% ISS

+2,5% ISS

Apto Deluxe
Vista frontal MAR
Cama casal

R$ 617,

R$ 669,

+2,5% ISS

+2,5% ISS

CONDIÇÕES DESTA PROPOSTA:

Havendo alteração do período, seja para mais ou para menos no número de noites, as tarifas poderão
sofrer alterações.
Tarifas para reservas efetuadas diretamente na unidade;
Tarifa especial para esta negociação, com café da manhã incluso servido no restaurante;
Wifi cortesia;

Diárias expressas em reais (R$), por dia e por apartamento. Para pagamento em moeda estrangeira,
será aplicado o câmbio do dia de acordo com a política tarifária do hotel;
Tarifa net;
Cobra-se R$ 2,00 de taxa de turismo por dia por apartamento (Opcional);
Estacionamento não incluso na diária, no valor de R$ 32,00 por dia e por veículo (valor poderá sofrer
alteração sem aviso prévio);
As diárias iniciam-se às 14h00 e terminam às 12h00;
Distância do NOVOTEL até o Centro Sul: 4,7 km – custo médio do deslocamento de Uber: R$ 8,00
(ida/volta);
Disponibilidade sob consulta.

FORMA DE PAGAMENTO / DEAD LINE:

Cada hóspede será responsável por suas despesas. Solicitamos informações do número do cartão
de crédito ou pré-pagamento da primeira diária para a garantia da reserva das hospedagens.
Contato para reservas:
Tel: 48 3202-6100 ou e-mail: h5947-re@accor.com
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e desde o momento agradecemos
por nos contatar.

Hotel Novotel Florianópolis

