
Parceiro: Associação dos Magistrados Brasileiros Carta Número: BSB - 1803 - LM

Contato: Neto Lopes Data do acordo:

E-Mail: neto@amb.com.br Validade das tarifas: 

Telefone: 2103-9025 Modelo de Negócio:

Single Double Single Double

Superior R$ 273 R$ 314 Superior flutuante flutuante

Single Double Single Double

Superior R$ 228 R$ 262 Superior R$ 228 R$ 262

Single Double

Superior flutuante flutuante

Single Double Single Double

Superior flutuante flutuante Superior flutuante flutuante

* incluir 5% de ISS * incluir 5% de ISS

Condições tarifárias:

Central de Reservas

De segunda a sexta-feira das 8h às 20h. Lucas Mendes
Sábados das 8h às 12h. vendas@hplus.com.br

(61) 3433-3888 | 0800 601 3888 (61) 9 9511-6412
CENTRO-OESTE: reservas@hplus.com.br Gerente de Contas

NORDESTE: reservas2@hplus.com.br

Tarifa acordo Tarifa acordo

NORDESTE

TARIFA ACORDO

11/01/2018

28/02/2019

NET

CENTRO-OESTE

Tarifa acordo Tarifa acordo

*Mais 15% taxas

*Cama extra sob consulta

*Mais 15% taxas

*Cama extra sob consulta

Tarifa acordo Tarifa acordo

Tarifa acordo

·  Forma de pagamento: cartão de crédito, débito ou depósito bancário,  podendo ser faturado mediante cadastro atualizado e pré-aprovado. 

·  Os hotéis das bandeiras "Hplus Express" e "Hplus Beach" não faturam extras

·  Café da manhã cortesia, servido no restaurante do hotel, em horário conventional.

* Hotéis no Nordeste - 48h de antecedência ao horário de check in, após este prazo, cobrança de 01 diária. (Em períodos de grandes eventos na Cidade, este prazo 

poderá sofrer alterações. Consulte nossa Central de Reservas previamente.)

* Hotéis em Brasília - 24h de antecedência ao horário de check in, após este prazo, cobrança de 01 diária. (Em períodos de grandes eventos na Cidade, este prazo poderá 

sofrer alterações. Consulte nossa Central de Reservas previamente.)

·  Tarifas válidas somente para reservas individuais. 

·  Consulte nossas tarifas especiais para grupos, através do e-mail eventos@hplus.com.br 

·  Cancelamentos: 

·  01 Criança até 07 anos (incompletos) FREE no mesmo apartamento dos pais.


