Rua Dom Jaime Câmara 43 - Centro
Fone: 48 3229 3000
Florianópolis

CONAPRESP – 1° CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Agradecemos sua consulta e apresentamos nossa proposta para a contratação de nossos
serviços para hospedagem.
PERÍODO

19 a 23 de Junho de 2018

TIPO DE APTO

01 pessoa

02 pessoas

Executivo (02 camas de solteiro)

R$ 234

R$ 264

Executivo (01 cama de casal)

R$ 234

R$ 264

03 pessoas

Executivo (03 camas de solteiro)

R$ 314

Superior (01 cama de casal)

R$ 274

R$ 304

Luxo (01 cama de casal)

R$ 324

R$ 354

** DISTÂNCIA DO HOTEL AO CENTRO SUL – 1,5 KM **
** Custo aproximado de táxi convencional R$ 25,00 ou UBER R$ 6,75 **
O Hotel não garante os valores de transporte acima mencionados, pois podem variar de
acordo com o trânsito na data solicitada.
Para
solicitações
de
reservas
individuais
enviar
e-mail
contato@portodailha.com.br mencionando no título – Evento CONAPRESP

para

- Para grupos (+ de 10 apartamentos, enviar e-mail para comercial@portodailha.com.br)
que apresentaremos condições especiais de bloqueio e pagamento.
- Acrescer 2,5% ISS sobre o valor da diária.
- Taxa de Turismo R$ 2,00 / dia, opcional.

INTERNET WI-FI CORTESIA NOS APARTAMENTOS E AREA COMUM.
CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.
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HOSPEDAGEM
Nossos apartamentos são equipados com:











Ar condicionado split (quente / frio) com controle remoto.
TV a cabo.
Telefone com discagem direta.
Frigobar.
Mesa de trabalho com cadeira.
Cofre Eletrônico para Notebook e Tablet PC.
Fechadura Eletrônica.
Secador de Cabelo.
Internet banda larga grátis, com e sem fio.
Piso vinílico.

Apartamento Executivo
01 Cama de casal ou 02 camas de solteiro ou 03 camas de solteiro.
Este apartamento acomoda 01 Criança até 03 anos cortesia, acomodada em
berço.

Apartamento Superior
Cama de casal e 01 sofá cama, em ambientes separados.
Este apartamento acomoda 01 Criança até 07 anos cortesia, acomodada em
sofá cama.

Apartamento Luxo
Cama de casal e 01 sofá cama.
Este apartamento acomoda 01 Criança até 07 anos cortesia, acomodada em
sofá cama.

ESTACIONAMENTO
Período de 24 horas

R$ 20,00 / veículo

Período de 12 horas

R$ 10,00 / veículo

- Vagas de estacionamento sujeitas a disponibilidade na data do evento.
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- Ônibus são permitidos na frente do hotel para embarque e desembarque, consulte nossa
equipe para auxilio de pernoite quando necessário.

FORMA DE PAGAMENTO
- Pagamento Total deverá ser efetuado através de depósito bancário
DADOS PARA DEPÓSITO
Bradesco
Ag. 348
C/C: 200200-0
Razão Social : Gomes Hotelaria Ltda.
CNPJ 18.960.876/0001-45
Código identificador: CNPJ ou CPF do depositante.
Serão confirmados somente depósitos identificados com CNPJ ou CPF do depositante e
enviado comprovante com até 48h uteis antes do check in no e-mail
contato@portodailha.com.br.

- No caso de pagamento via cartão de crédito, enviaremos autorização de débito via email, após solicitação da reserva.
- Aceitamos todos os cartões de crédito.
- Não trabalhamos com cheques.
CONDIÇÕES GERAIS:
- Após a confirmação da reserva (individual), será válida a política de cancelamento
do Hotel.
1 – Cancelamentos até 20/05 não haverá cobrança de multa.
2 – Cancelamentos após 20/05 até 01/06 será retido 10% do valor total já pago.
3 – Cancelamento após 01/06 até 15/06 será retido 50% do valor total já pago.
4 – Cancelamento após 15/06 até a data do evento não haverá devolução dos
valores já pagos.
-

Horário de check in a partir das 14h00 e check out até as 12h00, para early check in e
late check out consulte a disponibilidade do Hotel.

-

O apartamento e demais dependências do hotel estão em perfeitas condições de
uso, eventuais prejuízos durante hospedagem, inclusive quando houver
necessidade de higienização especifica, serão ressarcidos ao hotel no momento do
check out.

-

Na hipótese de alteração das condições econômicas vigentes do país após
assinatura do contrato, as clausulas poderão ser ajustadas visando à recuperação
dos valores efetivamente contratados.
3

4

