
 

 
 

ACORDO COMERCIAL SAN DIEGO SUÍTES UBERLÂNDIA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS 
 
 
 

 

 
É com enorme satisfação que enviamos o ACORDO TARIFÁRIO para hospedagem em nosso hotel 

e agradecemos a oportunidade de fazer parte dos hotéis de sua preferência. 

O hotel San Diego Suítes Uberlândia oferece a seus hóspedes 165 amplas e confortáveis suítes 

com internet Wi-Fi, secretária eletrônica, blackout e um moderno tratamento acústico, além de 

estacionamento coberto, business center e serviço de lavanderia. Referência em hospedagem no 

Triângulo Mineiro, o San Diego Suítes Uberlândia está localizado em um ponto estratégico, 

próximo às principais vias de acesso ao aeroporto, centro de convenções, centro de Uberlândia 

e ao shopping. 

Todos os apartamentos oferecem mesa de trabalho, TV LCD, internet Wi-Fi cortesia, ar 

condicionado, frigobar, secador de cabelo. Para maior comodidade aos hospedes oferece ainda 

fitness center, piscina e Restaurante Santa Chiara com Chef de cozinha renomado. 

. 
 

VALIDADE DA TARIFA 13/07/2018 a 30/07/2018. 
 

APARTAMENTOS *TARIFA BALCÃO *TARIFA 15% desconto 

 SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO 

STANDARD 207,00 231,00 287,00 176,00 196,00 244,00 

*Acrescentar 3% iss       

 
 
 

San Diego Suítes Uberlândia – Av. Rondon Pacheco,3500 – Santa Maria –Uberlândia MG - 

CEP 38408-404 
Telefone: (034) 3230-9000 – e-mail: reservasudi.sandiego@nobilehoteis.com.br 

www.nobilehoteis.com.br 
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Condições Gerais: 

✓  Café da manhã servido no restaurante incluído na diária; 

✓  Internet Wireless: free; 

✓  Estacionamento: cobrado à parte; R$ 10,00 a diária; 

✓  Tarifas não comissionadas 

✓  Hospedagem para menores de idade somente com apresentação de documentos, de acordo 

com exigências do Juizado de Menores; 

✓  Forma de pagamento: Consultar 

✓  Disponibilidade de apartamentos triplos deve ser consultada com o setor de Reservas 

✓  Tarifas válidas mediante disponibilidade do hotel e sujeitas a reajustes sem aviso prévio; 

✓  Horário check-in: 14:00 horas; 

✓  Horário Check- out: 12:00 horas; 

✓  Reservas sem garantia de no-show serão automaticamente canceladas às 18h00min no dia 

do check-in. 
 
 

E-mail de reservas local: reservasudi.sandiego@nobilehoteis.com.br 

Fone: 034 3230 9016 3230 9003 
 
 

Agradecemos a preferência pelos nossos serviços e colocamo-nos a disposição para quaisquer 

informações adicionais 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

Ana C. Santana 

Executiva de Contas 

Hotel San Diego Suites Uberlandia 

E-mail: comercialudi.sandiego@nobilehoteis.com.br 

Cel: (34) 9 9674 6286 fixo: (34) 3230 9010 
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Uberlândia, 01 de Junho de 2018. 
 
 
 

PROPOSTA DE HOSPEDAGEM 
Campeonato Brasileiro e Copa das Federações de Tênis  

 
 
 

Contratada:      MERCURE UBERLÂNDIA PLAZA SHOPPING (PLAZA SHOPPING 
HOTEL LTDA) 
CNPJ:                   27.295.298/0001-60 
Telefone:       34 3239-8000 
Contato:       Fernanda Saltorio 
E-mail (reservas): h9602-re@accor.com.br 
 
 
 

 
TARIFÁRIO 

                                      
Apartamentos Tarifa Balcão Tarifa Tênis – com café 

Apartamento Classic Single (Torre I) R$ 559,00 + 3% ISS R$ 188,00 + 3% ISS 
Apartamento Classic Double (Torre I) R$ 649,00 + 3% ISS R$ 240,00 + 3% ISS 

Apartamento Standard Single (Torre II) R$ 595,00 + 3% ISS R$ 222,00 + 3% ISS 
Apartamento Standard Double (Torre II) R$ 685,00 + 3% ISS R$ 274,00 + 3% ISS 

 
* Os preços informados referem-se às unidades do Mercure Uberlândia Plaza Shopping (Torres 1 e  2). 
** Incluso wi-fi e café-da-manhã. Os valores são por diária. 

 

 

 

 

• Período de utilização 
 
                  Check in realizado de: 13/07/2018 até 30/07/2018. 
                  
          
 



 

 
 

• Condições Gerais 
 

- Tarifas mencionadas nesta proposta são aplicáveis exclusivamente para o grupo 
do Campeonato Brasileiro e Copa das Confederações de Tênis. 

- As tarifas mencionadas abaixo são NET (sem comissão). 
- Internet wi-fi inclusos na diária. 
-   Estacionamento coberto (com manobrista) a um custo de R$ 16,00/dia + 3% ISS. 
-   Check-in a partir das 14:00 e o check-out até às 12:00. Para early check in e late 
check out mediante a disponibilidade. Favor consultar valores previamente. 
-    Trabalhamos somente com apartamentos singles e duplos. 
-    Cobramos taxa de turismo de R$2,50 por diária. 

            -    Tarifas válidas do dia 13/07/2018 à 30/07/2018. 
 -    Não estão incluídos na proposta quaisquer outros itens não descritos acima. 

 
• Forma de pagamento: 

 
 (     ) Faturado (mediante análise de cadastro pelo setor financeiro) 

  (     ) Pagamento direto 
 

 
• Informações Importantes: 

 
- CAMAS EXTRAS E BERÇOS: Consultar disponibilidade no momento da 
reserva, pois há quantidade limitada destes itens. As camas extras e os berços são 
montados somente em apartamentos com cama de casal, não sendo possível montar 
em apartamento com duas camas de solteiro; 
 
- DOCUMENTAÇÃO DE MENORES DE IDADE: É obrigatória a apresentação do 
documento original das crianças menores de 18 anos no ato do check in. Crianças 
não acompanhadas dos pais devem apresentar documento original e uma 
autorização com assinatura autenticada em cartório com os pais autorizando a 
hospedagem dos filhos com outra pessoa; 
 
- DISPONIBILIDADE DE APARTAMENTOS: Esta cotação não garante a 
disponibilidade dos apartamentos até a confirmação da reserva.  

 
 

 
• Política de Cancelamento 

 
As reservas poderão ser canceladas sem ônus até 24hrs antes da data de check-in. 



 

Executive Inn - Av. Rondon Pacheco, 5000 – Tel: (34) 3218-0500 / fax: (34) 3227-4100  CEP: 38.405-142 - Uberlândia/ MG 

Gran Executive – Rua Natal, 1415 – Tel: (34) 3221-1100 / fax: (34) 3227-4100 CEP.: 38405-000 – Uberlândia/ MG 

Executive Inn Hotel 
 

Tipos de  

APARTAMENTOS 

Tarifa  

BALCÃO 

Tarifa Acordo  

Confederação 

Brasileira de Tênis 

(Tarifa Participantes)  

SINGLE R$ 398,00 R$ 190,00 

DOUBLE R$ 438,00 R$ 190,00 

  
  
  

CONDIÇÕES GERAIS:  
  
➢      Forma de Pagamento: a vista no check-in; 

➢      Aceitamos todos os Cartões de Créditos; 

➢      Não Cobramos 10% de taxa de serviço na hospedagem; 

➢      Vigência: 13/07/2018 à 31/07/2018 

➢    Tarifas já incluso taxas; 

➢    Tarifas não comissionadas; 

➢      Café da manhã incluso nas diárias quando servido no Restaurante do hotel; 

➢      Internet Banda Larga cortesia 20 Mb link dedicado e Wireless; 

➢      Cortesia de uma vaga na garagem por Apartamento; 
➢     Horário do check-in – 14:00 horas; 
➢     Horário do check-out – 12:00 horas. 
 
  

Alguns diferenciais do Executive Inn Hotel: 
  

Apartamentos Eventos 
  

Decoração clean, Tv LCD a cabo 32” com controle 
remoto, 

Ar condicionado Split com controle, Frigobar, 
Isolamento acústico e térmico, Camas King Size, 

Janelas Anti-ruído, Iluminação adequada ao 
trabalho. Internet banda larga gratuita em todos 

Aptos. 

Quatro salas de convenções com capacidade para 
até 250 pessoas, acesso a internet banda larga nas 

salas e internet wireless. Equipamentos para 
locação: flip chart, tela, tv, vídeo, dvd vídeo, 

retroprojetor, canhão e datashow, notebooks, pc’s, 
som e microfones sem fio, etc. Estacionamento 

coberto com manobrista. 

120 Apartamentos e uma localização privilegiada: próximo ao Center Shopping e Center 
Convention. Fácil e rápido acesso ao Aeroporto, as principais rodovias e centros de decisões. 

  
Central  de Reservas:  

+55 (34)  3218 0500  
Ou no e-mail:  reservas@executiveinn.com.br  

Visite o site: www.executiveinn.com.br 
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Executive Inn - Av. Rondon Pacheco, 5000 – Tel: (34) 3218-0500 / fax: (34) 3227-4100  CEP: 38.405-142 - Uberlândia/ MG 

Gran Executive – Rua Natal, 1415 – Tel: (34) 3221-1100 / fax: (34) 3227-4100 CEP.: 38405-000 – Uberlândia/ MG 

Gran Executive Hotel 
 

Tipos de  

APARTAMENTOS 

Tarifa  

BALCÃO 

Tarifa Acordo  

Confederação 

Brasileira de Tênis 

(Tarifa Participantes)  

SINGLE R$ 398,00 R$ 200,00 

DOUBLE R$ 438,00 R$ 200,00 

TRIPLE R$ 498,00 R$ 240,00 

  
   

CONDIÇÕES GERAIS:  
  
➢      Forma de Pagamento: a vista no check-in; 

➢      Aceitamos todos os Cartões de Créditos; 
➢      Não Cobramos 10% de taxa de serviço na hospedagem; 

➢      Vigência: 13/07/2018 à 31/07/2018 

➢    Tarifas já incluso taxas; 

➢    Tarifas não comissionadas; 

➢      Café da manhã incluso nas diárias quando servido no Restaurante do hotel; 

➢      Internet Banda Larga cortesia 20 Mb link dedicado e Wireless; 
➢     Horário do check-in – 14:00 horas; 
➢     Horário do check-out – 12:00 horas. 
  

Alguns diferenciais do Gran Executive Hotel: 
  

Apartamentos Eventos Lazer 
  

Decoração clean, Tv LCD a cabo 
40” com controle remoto, 

Ar condicionado Split com controle, 
Frigobar, Isolamento acústico e 

térmico, Camas King Size, Janelas 
Anti-ruído, Cofre digital, Iluminação 

adequada ao trabalho. Internet 
banda larga gratuita em todos 

Aptos. 

Quatro salas de convenções com 
capacidade para até 670 pessoas, 
acesso a internet banda larga nas 

salas e internet wireless. 
Equipamentos para locação: flip 
chart, tela, tv, vídeo, dvd vídeo, 

retroprojetor, canhão e datashow, 
notebooks, pc’s, som e microfones 

sem fio, etc. Estacionamento coberto 
com manobrista. 

Piscina ao ar livre com vista 
para Rondon Pacheco, 

Academia com aparelhos de 
última geração 

160 Apartamentos e uma localização privilegiada: próximo ao Center Shopping e Center 
Convention. Fácil e rápido acesso ao Aeroporto, as principais rodovias e centros de decisões. 

  
Central  de Reservas:  

+55 (34)  3221-1100  
Ou no e-mail:  reservas@granexecutive.com.br  

Visite o site: www.granexecutive.com.br 
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