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CONFIRMAÇÃO

OBS.:

VOUCHER DE CONFIRMAÇÃO DE RESERVA

A/C: Eduardo Tamperini Pereira

EVENTOS9/5/2018

Número das Reserva:s 57535

CATEGORIA DO APARTAMENTO:

Casal e 2 crianças (cama de casal, 1 berço e 1 cama solteiro)
CHECK-OUT:

HORÁRIO (IN):

CHECK-IN:

E-MAIL

Diárias de hospedagem com: café da manhã, almoço e jantar (bebidas não inclusas),  incluso também toda área de lazer do hotel (não inclui 
passeios). Não inclui telefonemas, lavanderia, frigobar e demais extras.

VALOR DO ORÇAMENTO: 

Nº DE DIÁRIAS:

HORÁRIO (OUT):

SINAL 30%:

RESTANTE A SER PAGO:

CONSUMOS EXTRAS SERÃO COBRADOS NO CHECK OUT                                                                           
(Pagamentos em Dinheiro ou Cartão de Débito)

O hotel não dispõe de guarda-volume para bagagens ou cofre para pertences de valor, portanto não nos responsabilizamos pelos mesmos.

Esse voucher é a confirmação de garantia da sua reserva, pedimos a gentileza de levá-lo no momento da viagem para qualquer eventualidade.

Trabalhamos com os cartões VISA/MASTER/AMEX qualquer mudança de apartamento ou número de pessoas deverá ser pago no check-in, sujeito a 
disponibilidade.

Para as reservas efetuadas que tenham crianças menores de 18 anos deverá estar acompanhada de um tutor legal ou com autorização dos pais por 
escrito.

O cancelamento da reserva deverá ser feito por escrito com no mínimo 7 dias de antecedência para reembolso de 100% do valor depositado, ultrapassando 
o limite de 7 dias para o check in, não haverá devolução do sinal efetuado.Caso o pagamento da garantia da reserva tenha sido feito via cartão de crédito, 
sua devolução será efetuada após a compensação do cartão e deduzido os encargos incidentes ao mesmo.

Desistência da estada após o hóspede já ter efetuado o check in no hotel acarretara no pagamento TOTAL do valor do pacote conforme as leis vigentes da 
Embratur. A reserva é intransferível para pessoas e datas.

O check-in inicia-se a partir das 17h00 do dia da chegada e o check-out até as 15h00 na data de término do pacote. Sendo assim, haverá pagamento de 
taxa adicional para o cliente que chegar antecipadamente ou sair tardiamente.


