
Porto Alegre, 03 de Maio de 2016.

      Tarifário – Pacote 
Circuito Correios de Tênis - Etapa Porto Alegre

Validade: 17/05/2016 a 30/05/2016
PADRÃO HOTEL CATEGORIA SINGLE DUPLO

PREMIUM Master Premium Cosmopolitan
Rua Felix da Cunha, 712

STANDARD
LUXO

262,00
262,00

292,00
292,00

OBSERVAÇÕES GERAIS:

 Contato da Central de Reservas: 0800- 707- 6444 ou e-mail: reservas@masterhoteis.com.br
 Informamos que para este pacote não efetuamos bloqueio de apartamentos, portanto, as reservas serão 
efetuadas por adesão através da Central de Reservas conforme disponibilidade de apartamentos e categorias na 
data de solicitação.
 Check in 14:00  e  Check out 12:00.
 Café da manhã cortesia;
 Valores mencionados acima referentes à diária.Chegada antecipada ou saída após este horário estão sujeitas a 
disponibilidade do hotel e a cobrança de diária adicional.
 Apto TRIPLO sob consulta a Central de Reservas.
 Classificação apartamento twin: apartamento composto por duas camas solteiro.
 Reservas de hospedagem sem garantia de no show serão canceladas automaticamente às 18 horas da data do 
check in, ficando sujeitas a disponibilidade do Hotel
 Tarifas válidas para o referido período. Valores informados acima referentes à diária. 
 Reservas com garantia de no show serão mantidas até às 06 horas do dia subseqüente. 
 No Show: reservas confirmadas e não canceladas por escrito serão cobradas;
 Política de gratuidade para crianças: 01 criança de até 06 anos no mesmo apartamento dos pais será 
considerada cortesia. Após esta idade passará a contar como um adulto extra.
 Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido a hospedagem ou frequência de crianças 
e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável legal, salvo se autorizados por meio de instrumento 
particular (autorização) reconhecido em cartório. Para hospedagem de criança ou adolescente mesmo que 
acompanhado do representante legal, é imprescindível a apresentação do documento oficial de identidade com foto ( 
RG ou Passaporte) ou da certidão de nascimento (original ou cópia legível) no ato do check-in. Tais exigências, estão
em conformidade com as Leis n.º 12.038/2009 e 8.069/1990 (Art. 82 e 250) do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e da Lei Complementar de Porto Alegre n.º 680/2011).
 As tarifas especificadas neste documento serão reajustadas caso o índice de IGPM seja superior a 10% entre
o período da solicitação do grupo e a chegada do mesmo. 
 Não aceitamos cheque;
 Estacionamento cobrado separadamente da diária;
 Cancelamentos:  só  serão  aceitos  com até  24  horas  de  antecedência.  Caso  contrário,  será  analisada  a
cobrança de no show.

Atenciosamente,

Depto. de Eventos e Grupos       

mailto:reservas@masterhoteis.com.br

	

