Porto Alegre, 09 de Setembro de 2013.

Prezada Carolina Rocha,
É com grande satisfação que encaminhamos uma proposta para
hospedagem de grupo no hotel QUALITY PORTO ALEGRE, de acordo com
sua solicitação.
Hotel Quality Porto Alegre
Localização:
Localizado em uma região estratégica no bairro mais nobre da cidade, Moinhos de
Vento. O Quality Porto Alegre fica em frente ao parque Moinhos de Vento, um dos
pontos turísticos mais importantes da cidade, a três quadras da Rua Padre Chagas,
conhecida como Calçada da Fama, a 10 minutos do Aeroporto e próximo ao
Shopping Moinhos.

Infra-Estrutura:
O Quality Porto Alegre possui 80 apartamentos com TV a cabo 37', frigobar,
bancada de trabalho, conexão banda Larga GRATUITA, WIFI em área públicas,
como Lobby e centro de eventos, fitness center, equipado com os mais modernos
aparelhos e room service, juntamente com outras facilidades indispensáveis aos
viajantes de negócios.

Período: 09 a 11 de Dezembro de 2013
Dead Line: 14/10/2013
Nome do Grupo: Congresso Internacional TISE
IMPORTANTE
O ENVIO DO ORÇAMENTO NÃO CARACTERIZA PRÉ-BLOQUEIO DO GRUPO. OS
BLOQUEIOS E RESERVAS SOMENTE SERÃO EFETUADOS APÓS O RECEBIMENTO
DESTE CONTRATO ASSINADO ATÉ A DATA DE VALIDADE.

Tarifa 2013

Tarifa Especial

Tipo de
Apartamento

Individual

Duplo

Individual

Duplo

Superior

R$ 395,00

R$ 445,00

R$ 299,00

R$ 344,00

Luxo

R$ 445,00

R$ 495,00

R$ 344,00

R$ 389,00

Premium

R$ 530,00

R$ 580,00

R$ 420,00

R$ 465,00

CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:
Valores não incluem room tax (R$ 2,20), ISS (5%) e Serviço (10%);
Café da manhã cortesia servido no restaurante;
Internet banda larga sem custo adicional nos apartamentos;
Tarifas não válidas em períodos de feiras, eventos e congressos na cidade;
Apartamentos Triplos terão o acréscimo de R$ 50,00 +15% taxas, tendo
como referência o apartamento Duplo;

Para que a hospedagem deste grupo seja um grande sucesso, são de total
importância que os dados abaixo sejam enviados ao hotel, até no máximo, cinco
dias antes da data de chegada dos participantes do grupo:
1. Horários previstos de chegada
2. Nome e telefones da pessoa responsável pelo grupo
3. Dados referentes ao que deve ser faturado e ao que deve ser cobrado de
cada participante.
4. Rooming list completo de todos os participantes

Observações Importantes:
1. Será cobrado o nº de aptos e período integral, conforme confirmado em
contrato.
2. Os apartamentos estarão à disposição do cliente no período e horário prédeterminado em orçamento;
3. Despesas com Hospedagens com períodos superiores há 07 dias serão
encerradas semanalmente;
4. Grupos cancelados após a assinatura do contrato terão 50% do valor
das diárias e taxas de todos os serviços solicitados, cobrada integralmente.
5. O café da manhã será cortesia quando servido no restaurante
6. Check in após as 14h e check out até 12h
7. Estacionamento R$ 15,00 + 10% taxas
8. Uma criança até 06 anos usando o mesmo apartamento dos pais será cortesia.
Danos ao Hotel
Qualquer dano causado durante o grupo ou por pessoas envolvidas, à estrutura do
Hotel ou a seu patrimônio, será avaliado por nosso departamento de engenharia e
debitado na conta do grupo.
Obs.: Não é permitido estragos nas paredes, teto, piso portas ou utilização de
pregos, tachas, fitas adesivas, tintas ou qualquer outro material.
Política para hospedagem de menores de 18 anos:
“Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a
hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus
pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável
será necessário apresentar, no momento do check-in, documento de autorização da
hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas
reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os
menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no momento do check in,
documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que
acompanhados de seus pais.”
Programa de Recompensa
DOTZ é um dos programas de recompensas da Atlantica Hotels onde você ganha
DOTZ para trocar por vantagens, prêmios e mais de 10 mil produtos e serviços.
Na Atlantica Hotels, participando do programa DOTZ, todos podem ganhar na
mesma reserva.
Agentes de viagens e secretárias ganham 1 DOTZ a cada R$2,00 gastos em
hospedagem
Agradecemos por escolher a Atlantica Hotels International como sua opção de
hospedagem.

Forma de pagamento
As despesas serão pagas:
( ) 50% pagamento antecipado
( ) faturado com prazo de até 15 dias após fechamento da conta.
Forma de pagamento optada*
Observações
Dados para a emissão da Nota*
Razão Social:*
End:*
Cidade:*
UF
CNPJ:*
IE:*
Dados para envio da Nota*
A/C*
End:*
Cidade:*
UF

_____________________________

Assinatura CONTRATANTE / DATA

CEP

CEP

_________________________________

Assinatura CONTRATADA / DATA

Atenciosamente,

Taylor Abreu
Gerente de vendas
Atlantica Hotels International
Vendas.qpoa@atlanticahotels.com.br
Fone: (51) 3275-1555
Fax: (51) 3275-1556

Ir além. É o mínimo que podemos fazer por você.

