TARIFA ACORDO – CEFAC
São Paulo , 23 Janeiro de 2018

Através desse presente documento, temos a satisfação de confirmar o nosso acordo, para a utilização por sua empresa em nossos hotéis da rede Plaza Inn – integrante
da ALLIA HOTELS. Abaixo seguem discriminadas as condições especiais:
• Condições Comerciais:
Este acordo contempla a concessão à tarifa previamente acordada, conforme solicitação de reserva para um ou mais hotéis listados abaixo.

Estado

SP

Cidade

Dados do Hotel

Taxas

Apartamento

São Paulo

Plaza Inn American Loft
Rua Palestra Itália, 263|Perdizes|São Paulo|SP
american@plazainn.com.br
(34) 3201-1323

Sem cobrança de
Taxas

Luxo

Tarifas (R$) COM 10%
SGL

DBL

TPL

R$ 228,00 R$ 278,00 R$ 358,00

OBSERVAÇÕES E POLÍTICAS:
• Política de Crianças: A 1ª criança até 07 anos é gratuita no mesmo apartamento dos pais, conforme a capacidade de acomodação do apartamento. Entretanto, mediante o previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, é expressamente proibida a hospedagem de crianças e/ou adolescentes menores de 18 anos, salvo quando acompanhado pelos pais e/ou responsável legal.
Em casos de hospedagens juntamente com o responsável legal, será necessária a apresentação da autorização dos pais do menor por escrito com firma reconhecida em cartório (citando o nome do responsável e o
número do RG). Também será necessário que todas as crianças e/ou adolescentes apresentem seus documentos de identidade (RG) e/ou a certidão de nascimento original (ou cópia autenticada) no check-in, sem um
destes, a hospedagem não será permitida. Lei 8.069/90 arts. 82 e 250 (Brasil);
• Café da manhã: Cortesia quando servido no restaurante;
• Internet: Conexão gratuita, exceto no Plaza Inn Week Inn que não dispõe deste serviço;
• Estacionamento: Gratuito conforme disponibilidade;
• Horário de check-in: A partir das 12h (com exceção do Plaza Inn Pousada do Capitão que são as 14h);
• Horário de check-out: Até às 12h;
• Early check-in e/ou Late check-out: Somente serão liberados mediante prévia negociação, conforme disponibilidade, e haverá cobrança de 65% sobre o valor da tarifa balcão vigente.
Após a confirmação da reserva, o cancelamento por qualquer uma das partes só será aceito sem ônus, com até no máximo 24 horas de antecedência à data de entrada do hóspede para os períodos de baixa
temporada, e de até 72 horas para os períodos de alta temporada. Após esse período será cobrado o valor equivalente a uma (01) diária de cada apartamento reservado em baixa temporada, e de todo o período
reservado em alta temporada. As reservas não garantidas serão canceladas após às 18 horas da data de check-in.
• Validade: O presente acordo é valido para o período de 01/01/2018 à 28/02/2019, mediante a assinatura deste, com o ‘‘de acordo’’.
• Essa proposta poderá ser prorrogada após manifestação de uma das partes, desde que haja uma renegociação e a emissão de um novo documento.
• Tarifas não válidas em períodos que ocorrerem feiras, congressos e/ou grandes eventos; para esses períodos, consultar o hotel.
• Tarifas não válidas em períodos de alta temporada.
• Plaza Inn Week In: Tarifas não válidas para os períodos de feriados (nacionais, estaduais e locais) e alta temporada.
• Plaza Inn Pousada do Capitão: Tarifas não válidas para os períodos de feriados (nacionais, estaduais e locais) e alta temporada. (Para finais de semana há o mínimo de 02 diárias.)
• Tarifa Net ( Não comissionada )
• Forma de Pagamento: Faturamento para 15 dias após o check-out mediante prévia aprovação de cadastro. Obs.: O CNPJ estará sujeito à análise de crédito.
Os valores e condições acima descritos são válidos para reservas efetuadas diretamente no hotel.
• Política de Cancelamento em Baixa Ocupação/Temporada: Sem cobrança até 24 horas de antecedência da data prevista para check-in. Em caso de NO-SHOW será cobrado o valor de 01 diária (informação de Baixa
Ocupação/Temporada na confirmação da reserva);
• Política de Cancelamento em Alta Ocupação/Temporada: Sem cobrança até 72 horas de antecedência da data prevista para check-in. Em caso de NO-SHOW, será cobrado o valor de todo o período reservado
(informação de Alta Ocupação/Temporada na confirmação da reserva).
Atenciosamente,
Plaza Inn Hotéis
Rua Conde Afonso Celso, 1313 | JD Sumaré | Ribeirão Preto - SP |CEP 14025-040 | Tel.: 16 3421 8915
www.alliahotels.com.br

