
 

 

 

Tarifa AMC – 2019 

TARIFÁRIOS – NET 2019 

                                     (ALTA TEMPORADA) 

  

Categorias STANDARD SUPERIOR  LUXO S/ 

VARANDA  

LUXO C/ 

VARANDA  

SINGLE/DOUBLE R$ 308,00 R$ 330,00 R$ 375,00 R$ 395,00 

validade:  02  de janeiro até  28 de fevereiro  2019 

(EXCETO REVEILLON E  CARNAVAL) 

Tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso.   

  

       Tarifas NET( Não comissionadas)  

 Café da manhã incluído na diária e servido no restaurante das 06h30min às 10h; 
 Horário do check- in a partir das 14h e check -out até ao meio-dia; 
 Incluir + 5% do ISS sobre o valor da diária; 
 Wi-fi : Cortesia em todo o hotel; 
 O hotel não possui estacionamento; 
 Valores dos triplos em standard / superior (sob consulta) acrescentar mais 25% sobre o valor do duplo; 



 Política de gratuidade para GRUPO: A cada 15 (quinze) apartamentos pagos, o 16o aptº.  terá cortesia, somente 
nas diárias em aptº STD. Somente em caso de grupos em um único período com o mínimo de 02 noites. Para 
Réveillon, Carnaval, feriados prolongados e outros períodos festivos ou esportivos, NÃO haverá cortesia de 
apartamento; 

 Prazo de cancelamento sem ônus para reservas individuais fora de épocas especiais será de 48h antes 
do check-in, em caso de grupos será sob consulta (dead-line a combinar) na solicitação do bloqueio; 

 Prazo de faturamento para empresa cadastrada - 15 dias após check-out do hóspede;  
 Pré-pagamento para empresa sem cadastro – Pré-pagamento das diárias no ato da confirmação(cartão de 

crédito ou depósito bancário); 
 Política de gratuidade PARA CRIANÇA (CHD): 01criança de até 05 (cinco) anos, por apartamento e na mesma 

cama dos pais ou responsáveis legais, receberá cortesia na diária; 

  

Agradecemos antecipadamente pela preferência e nos colocamos ao vosso inteiro dispor para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente, 

  

Carolina M. Borges/Gerente de Hospedagem 

TARIFÁRIOS – NET  2019 

( BAIXA TEMPORADA) 

Categorias STANDARD SUPERIOR  LUXO S/ 

VARANDA  

LUXO C/ 

VARANDA  

SINGLE/DOUBLE R$ 278,00 R$ 308,00 R$ 338,00 R$ 358,00 

  

VALIDADE:  06 DE MARÇO 2019 ATÉ 28 DE DEZEMBRO DE 2019 

(EXCETO REVEILLON, CARNAVAL E ROCK IN RIO) 

Tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso.   

  

       Tarifas NET( Não comissionadas). 

       PROMOÇAO: APLICAR 20% DE DESCONTO SOBRE AS TARIFAS ACIMA./VALIDADE ATÉ 
28/12 

 Café da manhã incluído na diária e servido no restaurante das 06h30min às 10h; 

 Horário do check- in a partir das 14h e check -out até ao meio-dia; 

 Incluir + 5% do ISS sobre o valor da diária; 



 Wi-fi : Cortesia em todo o hotel; 

 O hotel não possui estacionamento; 

 Valores dos triplos em standard / superior (sob consulta) acrescentar mais 25% sobre o valor 
do duplo; 

 Política de gratuidade para GRUPO: A cada 15 (quinze) apartamentos pagos, o 16o aptº.  terá cortesia, 
somente nas diárias em aptº STD. Somente em caso de grupos em um único período com o mínimo 
de 02 noites. Para Réveillon, Carnaval, feriados prolongados e outros períodos festivos ou 
esportivos, NÃO haverá cortesia de apartamento; 

 Prazo de cancelamento sem ônus para reservas individuais fora de épocas especiais será de 
48h antes do check-in, em caso de grupos será sob consulta (dead-line a combinar) na 
solicitação do bloqueio; 

 Prazo de faturamento para empresa cadastrada - 15 dias após check-out do hóspede;  

 Pré-pagamento para empresa sem cadastro – Pré-pagamento das diárias no ato da 
confirmação(cartão de crédito ou depósito bancário); 

 Política de gratuidade PARA CRIANÇA (CHD): 01criança de até 05 (cinco) anos, por apartamento e na 
mesma cama dos pais ou responsáveis legais, receberá cortesia na diária; 

Agradecemos antecipadamente pela preferência e nos colocamos ao vosso inteiro dispor para qualquer 
esclarecimento. 

Atenciosamente, 

  

Carolina M. Borges/Gerente de Hospedagem 

  

  

TARIFÁRIOS – NET  2019 

VALIDADE:  ROCK IN RIO 2019  

( 27 A 29 DE SETEMBRO E  03 A 06 DE OUTUBRO) 

  

Categorias STANDARD SUPERIOR  LUXO S/ 

VARANDA  

LUXO C/ 

VARANDA  

SINGLE/DOUBLE R$ 340,00 R$ 380,00 R$ 420,00 R$ 450,00 

  

Tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso.   



  

       Tarifas NET( Não comissionadas)  

 Café da manhã incluído na diária e servido no restaurante das 06h30min às 10h; 

 Horário do check- in a partir das 14h e check -out até ao meio-dia; 

 Incluir + 5% do ISS sobre o valor da diária; 

 Wi-fi : Cortesia em todo o hotel; 

 O hotel não possui estacionamento; 

 Valores dos triplos em standard / superior (sob consulta) acrescentar mais 25% sobre o valor 
do duplo; 

 Política de gratuidade para GRUPO: A cada 15 (quinze) apartamentos pagos, o 16o aptº.  terá cortesia, 
somente nas diárias em aptº STD. Somente em caso de grupos em um único período com o mínimo 
de 02 noites. Para Réveillon, Carnaval, feriados prolongados e outros períodos festivos ou 
esportivos, NÃO haverá cortesia de apartamento; 

 Prazo de cancelamento: Não reembolsável 

 Prazo de faturamento para empresa cadastrada - 15 dias após check-out do hóspede;  

 Pré-pagamento para empresa sem cadastro – Pré-pagamento das diárias no ato da 
confirmação(cartão de crédito ou depósito bancário); 

 Política de gratuidade PARA CRIANÇA (CHD): 01criança de até 05 (cinco) anos, por apartamento e na 
mesma cama dos pais ou responsáveis legais, receberá cortesia na diária; 

  

Agradecemos antecipadamente pela preferência e nos colocamos ao vosso inteiro dispor para qualquer 
esclarecimento. 

 


