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TARIFA AMC - 2019 

 
Recife, 15 de janeiro de 2019. 

 
Prezados Senhores,        
 

Em continuidade aos nossos entendimentos sobre este assunto, temos a satisfação de apresentar 
nossas melhores e mais especiais condições, para reservas dessa empresa junto ao MARANTE 
PLAZA HOTEL, a saber:      
  

MARANTE PLAZA HOTEL (BEIRA MAR) 
              Validade: de 01/01/2019 até 31/07/2019, exceto Carnaval. 

 

Categoria  Solteiro         Duplo            Triplo 

Standard R$ 190,00 +5% R$ 210,00 +5% R$ 275,00 +5% 

Luxo R$ 220,00 +5% R$ 240,00 +5% R$ 315,00 +5% 

        
 Condições Gerais: 

 

 Tarifas em Reais a serem acrescidas de 5% de ISS e NET, não comissionada. 

 Feriados  Utilizar Tarifário Acordo com mínimo de duas noites. 

 Café da Manhã em estilo Buffet americano, incluído na diária quando servido no restaurante em 
horário normal, ou seja, das 06:00 às 10:00hs. 

 Disponibilidade de apartamentos triplos, apenas sob consulta prévia. 

 Cobrança de Taxa de Turismo opcional, no valor de R$. 2,90, destinada ao Recife Convention & 
Visitors Bureaus. 

 Reservas com garantia de no-show, estarão sujeitas a disponibilidade após às 16:00hs da data do 
check-in. 

 Faturamento com prazo de 15 dias após o check-out, para empresas cadastradas no Hotel e com 
crédito liberado, pagamento através de Boleto Bancário ou Cartão de Crédito em 03 vezes. 

 Tarifas sujeitas a alterações sem prévio aviso, tanto por aspectos comerciais internos, como em 
razão de uma possível mudança na atual política econômica do governo. 

 Um CHD Free até 08 anos de idade acompanhada dos pais no mesmo apartamento! 
 
Na expectativa de podermos sempre contar com a sua honrosa preferência, permanecemos a 
disposição e apresentamos nossos cordiais cumprimentos, 
 

 
Atenciosamente, 
 

Clenaldo Fonseca 
Gerente Comercial 
Fixo: 81.3464.1070 / Direto: 81.3464.1061 
Cel.: 81.98207.4045 - Vivo (zap) 
www.marante.com.br 


