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PACOTE 3 NOITES
18 a 21 de Setembro 2019
Por apartamento

TERAPIA OCUPACIONAL

NOITE EXTRA
Por apartamento

Tipo
Apto

*

SOLTEIRO

DUPLO

TRIPLO

Mar Hotel Conventions
(Local do Evento)

Standard

4*

R$ 717

R$ 810

R$ 1.095

R$ 239

R$ 270

R$ 365

Park Hotel

Standard

3*

R$ 717

R$ 801

R$ 996

R$ 239

R$ 267

R$ 332

Vela Branca Hotel

Standard

3*

R$ 600

R$ 678

R$ 795

R$ 200

R$ 226

R$ 265

Golden Park Hotel

Standard

3*

R$ 585

R$ 705

R$ 864

R$ 195

R$ 235

R$ 288

Exclusive Inn

Standard

3*

R$ 396

R$ 510

R$ 654

R$ 132

R$ 170

R$ 218

HOTEL






SOLTEIRO DUPLO

TRIPLO

Tarifas válidas apenas para o período do congresso;
Tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso;
Noites extras serão sujeitas a disponibilidade;
Diárias com café da manhã quando servido no restaurante do hotel

MAIS INFORMAÇÕES
E-MAIL

eventos@pontestur.com.br

TELEFONE

81 33024516 / 3302-4505

Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto:
 Transfer Regular (IN/OUT) Aeroporto/Hotéis em Boa Viagem/ Aeroporto – R$ 70,00 – Regular – Valor
por pessoa (Em caso de junção de vôos o cliente poderá aguardar até 40 minutos no aeroporto,
podendo dividir o veículo com outros passageiros e ocorrer paradas em outros hotéis).
(serviço agendado com mínimo de 2 pessoas)
Valor válido para voos a partir das 07h00 até 20h00, após este horário será praticado transfer
privativo;
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 Caso não adquira a compra das passagens aéreas com a Pontestur, o cliente poderá comprar os
transfers e informar com 15 dias antes da viagem os dados dos vôos para o e-mail:
eventos@pontestur.com.br
Formas de Pagamento:
Depósito Bancário - A vista ou parcelado através de deposito bancário, finalizando o pagamento em 18 de
Agosto de 2019, como garantia da reserva. Parcela mínima de R$ 100,00.
Cartão de Crédito – A vista, ou parcelado através dos cartões Visa, Master ou Diners, finalizando o
pagamento em 18 de Agosto de 2019. Para pagamento no cartão de crédito, deverá ser preenchido a
autorização de débito, que enviaremos na confirmação da reserva e junto encaminhar cópia frente e verso do
cartão de crédito e identidade.
OBS. A reserva só será confirmada após o pagamento.
Observações de Hospedagens:
- Check-in as 14:00 e Check-out as 12:00;
- Diárias com café da manhã, quando servido no restaurante do hotel;
- Não Inclui: Taxa de turismo até R$ 3,00 por dia, por apto, deve ser paga direto no hotel;
- Preços por apartamento em reais vigentes nesta data, sujeito a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade
de lugar;
- As reservas de hotel serão consideradas confirmadas após o recebimento do respectivo pagamento;
- Early Check- in ou Late Check-Out serão autorizados somente mediante disponibilidade do hotel e o
pagamento deverá ser feito direto no hotel;
- Em caso de No Show ( não comparecimento do hóspede ao hotel), a Pontestur segue a política do hotel;
Políticas para alterações de reserva:
Após o recebimento do voucher do hotel pelo hóspede será cobrada multa de R$ 50,00 por alteração, que
deverá ser paga no ato da solicitação.
Observações de cancelamento:
Pagamentos através de deposito bancário:

Até 60 dias antes da viagem, devolução com multa de 10% do valor pago.

De 59 até 30 dias antes da viagem, devolução com multa da 1° diária do pacote. Após este prazo não
haverá reembolso.

Solicitações de cancelamento e reembolso só serão aceitas somente por escrito.
Pagamento através de cartão de crédito:

Até 45 dias antes do check-in, devolução com multa de 20% no valor pago. Após este prazo não haverá
reembolso.

As devoluções ocorrerão a partir do 10° dia posterior ao final do evento, podendo ser reembolsado
antes.
IMPORTANTE:
- Esclarecemos que Agências de Turismo intermediárias em Congressos e Eventos não emitem Nota Fiscal,
conforme LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008. Artigo 115, parágrafo 4°. ;
- Para nossos clientes participantes emitimos Recibos demonstrativos dos serviços tomados;

