Diretoria de Distribuição, Vendas e Marketing de Relacionamento.
Porto Alegre, 06 de setembro de 2013.
Aos cuidados de:
Carolina Enzweiler Rocha
viagens@pucrs.br
+ (55) 51 3320 3945

CARTA PROPOSTA

Prezada Carolina,
É com grande satisfação que a ACCOR oferta a seguinte proposta de hospedagem para o
período de 08 a 11 de dezembro de 2013.
HOTEL

TARIFA ESPECIAL

OBSERVAÇÕES

Superior Twin
Single / Double
R$238,00 / R$277,00
NOVOTEL PORTO ALEGRE
TRÊS FIGUEIRAS

Superior Double

Av. Soledade, 575
Três Figueiras
Tel.: +55 (51)3327 9292

15 Apartamentos Superior
(conforme disponibilidade do
hotel)

• Café da manhã cortesia.

Single / Double
R$248,00 / R$287,00

CONDIÇÕES DESTA PROPOSTA:
A validade das tarifas acima apresentadas é para o período de 08 a 11 de dezembro de 2013;
Tarifas NET (sem comissão) e especiais para esta proposta;
Tarifas exclusivas para reservas efetuadas diretamente na unidade;
Sendo o evento por adesão, não será efetuado bloqueio de aptos;
Caso seja efetuado bloqueio dos aptos, o pagamento deverá ser 100% antecipado, sendo este antes da
entrada do grupo;
Diárias expressas em reais (R$), por dia e por apartamento. Para pagamento em moeda estrangeira,
será aplicado o câmbio do dia de acordo com a política tarifária do hotel;
Cobra-se 5% de ISS por dia/apartamento;
Cobra-se R$ 2,50 de taxa turismo por dia por apartamento (opcional);
As nossas diárias iniciam e terminam às 12h;
Estacionamento:
HOTEL
Novotel Porto Alegre Três Figueiras

Rua Ramiro Barcelos, 1373
Moinhos de Vento 90035-006
Porto Alegre/RS – Brasil

VALOR (Diária)

OBSERVAÇÃO

R$20,00

Com manobrista

Tel : +55 (51)3024 5100
Fax : +55 (51)4009 7300

www.accor.com
www.accorhotels.com
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COMO SOLICITAR AS RESERVAS:

Depois de assinado o orçamento os hóspedes poderão solicitar as reservas exclusivamente
através dos seguintes contatos:
Novotel Porto Alegre 3 Figueiras

Email: h3258-re@accor.com.br ou telefone: +55 (51)3327 9292

Os hóspedes deverão informar o período da hospedagem e que são participantes do
Congresso TISE, para que o hotel possa identificar a negociação e aplicar as tarifas especiais do
acordo.
As reservas deverão ser efetuadas diretamente nas unidades através dos contatos acima até o dia 27
de setembro de 2013. Após esta data, os valores seguirão as flutuações de tarifas públicas;
Após recebermos a proposta assinada, retornaremos com a confirmação dentro de 24 horas. Caso não
receba esta confirmação dentro deste prazo, por favor, nos contatar novamente.
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e desde o momento agradecemos por
nos contatar.
Atenciosamente,
Letícia Della Giustina
Assistente Comercial
Tel. (51) 3024-5100
comercialpoa@accor.com.br
De acordo:

_____________________________________
Nome do Cliente:
Empresa:
Cargo:
Data:

Obs.: Favor assinar e enviar aos cuidados de Letícia Della Giustina – fax: (51) 4009.7300
email: comercialpoa@accor.com.br

Rua Ramiro Barcelos, 1373
Moinhos de Vento 90035-006
Porto Alegre/RS – Brasil

Tel : +55 (51)3024 5100
Fax : +55 (51)4009 7300

www.accor.com
www.accorhotels.com
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