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Belo Horizonte, 25 de março de 2013. 
Ofício P 018/2013 

 
 
Ilmo. Sr. 
Coaracy Nunes Filho 
Presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA 
A/C.: Prof. Rodney Finizola 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 
Prezado Senhor: 
 
 
Encaminhamos à V. Sa. o tarifário para hospedagem dos participantes do XLV Festival CBDA/ Correios 
Sudeste de Clubes Mirim e Petiz – Troféu Ivo da Silveira Lourenço, a realizar-se nos dias 24 a 26 de maio 
de 2013, na piscina do Minas Tênis Clube, na cidade de Belo Horizonte – MG. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
BRISTOL METROPOLITAN APART HOTEL 

 
O Bristol Metropolitan é um apart hotel moderno preparado para lhe oferecer conforto, segurança e 
conveniência em viagens de negócios ou lazer. 
 
O hotel dispõe de 43 apartamentos com TV a cabo, ar-condicionado, cozinha americana, minibar, 
e ponto para Internet. 
 
Além disso, o hotel oferece várias opções de lazer como piscina, sauna, convênio com academia, 
acesso à internet em banda larga e possui restaurante. 
 
 Apartamentos Tarifa balcão   Tarifa especial para o evento 
Standart SGL    R$ 810,00    R$ 183,00 
Standart DBL    R$ 850,00    R$ 223,00 
Standart TPL    R$ 890,00    R$ 263,00 
Luxo SGL    R$921,00     R$209,00 
Luxo DBL    R$961,00     R$249,00 
 
Condições Gerais: 
 
• Diárias iniciam e terminam às 12:00h - incluem o café da manhã, quando servido no restaurante; 
• As reservas de grupos serão efetuadas somente mediante garantia de no show, sendo que 50% do valor 
total devem ser quitados na data estipulada como DEAD LINE e o restante antes da entrada do hóspede no 
hotel. 
• O rooming-list deverá nos ser encaminhado com 07 dias de antecedência ao check-in; 
 
• Estacionamento: cobrado a diária de R$ 15,00 por veículo; 
• O valor da diária é acrescido de 5% de ISS e taxa de turismo de R$ 3,00 apto/dia; 
• Trabalhamos com tarifas dinâmicas, as tarifas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso respeitando as 
reservas confirmadas anteriormente; 
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Trate-se de uma proposta, caso deseje confirmar o bloqueio necessitamos de um e-mail com esta 
Solicitação. 
 
• Tarifa válida: De 01/03/2013 até 31/07/2013. 
 
Condições de reserva 
Reservas sem garantia serão mantidas até às 18h. A garantia pode ser feita pelo número do cartão ou 
depósito antecipado (enviar o comprovante de depósito através de fax ou via e mail) 
Dados bancários para depósito: 
Banco Bradesco – Agência – 2906-8 – Conta corrente - 2858-4 
Razão Social – ORG BRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL  LTDA. 
CNPJ: 23.306.087/0011-05 
 
OBS: Favor enviar o recibo do depósito identificado com o número da reserva, nome e data da 
hospedagem para o email:  financeiro.bmp@redebristol.com.br  
Oferecemos no hotel: 
 

 Café da manhã, servido no restaurante incluído na diária; 

 Garagem cobrada R$ 15,00 ao dia; 

 Taxa de turismo cobrada R$ 3,00 ao dia; 

 Criança de até 07 anos no mesmo apartamento dos pais é cortesia, todas as crianças devem estar 
com a certidão de nascimento ou documento, não aceitamos crianças sem documentação ou 
autorização dos pais. 

 Internet nos apartamentos; 

 Convênio com a academia de ginástica (consulte regulamento na recepção do hotel). 

 Informações importantes: 

 Em caso de pagamento direto no hotel, todas as diárias são cobradas no check in; 

 Não aceitamos cheques; 

 As diárias iniciam e terminam às 12h. Early check-in e Late check-out sujeito a disponibilidade e 
cobrança de meia diária; 

 Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a hospedagem em hotel, de 
criança ou adolescente, menor de 18 anos, salvo se acompanhado pelos pais ou responsável legal, 
ou mediante autorização por escrito com firma reconhecida. É necessário que todas as crianças e 
adolescentes apresentem seus documentos de identidade (RG) e certidão de nascimento original 
no check-in, sem estes, a hospedagem não será permitida. Lei 8.069/90 arts. 82 e 250 (Brasil). 

 Para cada pessoa extra, será cobrado R$ 30,00 + 5% ISS dia sobre a tarifa (3º pessoa acomodada em 
sofá cama); 

 Comissionado em 10% para agências de viagens, mediante a apresentação de nota fiscal de serviço 
no valor da comissão; OU Tarifa NET (não comissionada); 

 Reservas sem garantia de no-show serão mantidas até as 18h, após este horário o apartamento 
será disponibilizado para venda. Caso o check-in seja após as 18h, gentileza nos enviar garantia de 
pagamento. A reserva poderá ser garantida através de cartão de crédito, autorização para 
faturamento ou depósito bancário (valores referentes à pré-pagamento não serão devolvidos); 

 Cancelamentos ou Alterações de reservas deverão ser efetuados com antecedência mínima de 
24h antes do dia do check-in, o não atendimento a este prazo, implica na cobrança de uma diária 
e suas taxas. ” 

 
  

mailto:financeiro.bmp@redebristol.com.br
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Desde já agradecemos a preferência pela BRISTOL HOTELS e nos colocamos ao seu inteiro dispor 
para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias. 
 
Renato Nascimento de Sá 
Supervisor Operacional 
 
reservas.bmp@redebristol.com.br  
+55 31 3057.1200 | Fax + 55 31 3057.1205 
Avenida Getúlio Vargas, 286 | CEP 30112 020. 
Belo Horizonte | MG | alliahotels.com.br 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
CHEVERNY APART HOTEL 
 
Para Federação Aquática Mineira 
 
Conforme informamos as tarifas e condições, como segue: 
Período – 24 a 26 de maio de 2013. 
 
 
TARIFA  ESPECIAL : 
 
APTO SGL      R$ 178,00 
APTO DBL      R$ 198,00 
APTO TPL      R$ 298,00 
 
DIÁRIA GARAGEM = R$ 15,00 
 
CONDIÇÕES: 
 

 Não cobramos taxa de serviço; 

 Não cobramos taxa de turismo 

 Café da manhã incluso na diária; 

 Nosso apartamento: TV, Ar condicionado, TV a Cabo, Telefone, Cofre, Sala mobiliada, cozinha com 
frigobar, fogão e todos os utensílios, banheiro e varanda; 

 Área de lazer: Piscina e sauna; 

 Sala de ginástica; 

 Temos restaurante próprio com serviço a La Carte, Buffet para reuniões e eventos, room service 24 
hs. 

 Temos apartamentos adaptados para deficientes físicos, apartamentos sem carpete; 

 Temos seis salas para reuniões e eventos. 
 
Crianças até 05 anos free, no apartamento com os pais; Banda Larga em todos os apartamentos; 
Room list com 05 dias de antecedência; Dead Line de confirmação do bloqueio com 30 dias de 
antecedência a entrada dos hóspedes. 
Forma de pagamento: 
Pagamento total antecipado com antecedência a entrada dos hóspedes; 
Fax ou e mail de confirmação das reservas com antecedência 
 

mailto:reservas.bmp@redebristol.com.br
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Nossa localização: Rua Timbiras, 1.492, entre Rua da Bahia e Av. João Pinheiro, a 100 metros da Av. Álvares 
Cabral – Conexão aeroporto. 
 
Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Washington Lana 
Gerente Geral 
 
Cristiane Brandão 
Assistente de gerente geral 
 

Executiva de contas 
Marina Gomes 

 

RRUUAA  TTIIMMBBIIRRAASS  ,,  11449922    --    LLOOUURRDDEESS    --    BBEELLOO  HHOORRIIZZOONNTTEE    --    MMGG  

CCEEPP::  3300114400--006611  ––  TTEELL::  3311--33221188  22880000  //  FFAAXX::  3311--33222222  55660011  
cheverny@chverny.com.br / www.cheverny.com.br  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
CLASSIC HOTEL 
 
Á 
Federação Aquática Mineira  
 
Estamos nesta oportunidade apresentando-lhe o  Classic Hotel , localizado à Rua da Bahia, 2.727 – região 
da Savassi , área nobre da Cidade e com acessos facilitados para diversas partes da Cidade , especialmente 
para o Expominas,  Minascentro e Chevrolet Hall. 
 
O Classic Hotel possui 45 apartamentos modernos e confortáveis e gostaríamos de oferecer as nossas 
instalações para hospedagem a  participantes de eventos empresariais. 
 
Apresentamos-lhe nossos Tarifários para o período de  24 a 26 de maio de 2013 
 
Tarifário  Corporativo : 
Apto. Single             : R$ 248,00 + 5% ISS 
Apto. Duplo/ Casal : R$ 300,00 + 5% ISS 
Apto Triplo              : R$ 374,00 + 5% ISS 
Café da manhã, internet  e uma vaga de garagem incluídos na diária. 
 
Tarifário  Especial para  Festival Sudeste de Natação Mirim e Petiz.    
 
Apto. Single             : R$ 205,00 + 5% ISS 
Apto. Duplo/ Casal : R$ 247,00 + 5% ISS 
Apto Triplo              : R$ 282,00 + 5% ISS 
Café da manhã, internet  e uma vaga de garagem incluídos na diária. 
Informamos que a diária inicia-se as 14:00hs e termina as 12:00hs do dia seguinte. 
Informamos também que não trabalhamos com  cheque , somente cartões de crédito , débito e dinheiro. 
 
Apresentamos  nosso  endereço: 
Classic Hotel  
Rua da Bahia, 2.727 - Belo Horizonte – MG. 
 

mailto:cheverny@chverny.com.br
http://www.cheverny.com.br/
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Agradecemos  a oportunidade  de enviar-lhe esta mala direta e nos colocamos a sua disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
Silvana Camelo 
DEPTO RESERVAS CLASSIC HOTEL 
Fone : 31 3194-7250 ( novo) 
Site : www.hotelclassic.com.br  
E-mail : reservas@hotelclassic.com.br  
 

______________________________________________________________________________________ 
 
HOTEL FINANCIAL 

Tarifas: 

Diária apto solteiro standard    R$ 207,00 

Diária apto casal / duplo standard   R$ 241,50 

Diária apto triplo standard    R$ 304,75 

*Tarifas convênio – desconto de 15%: 

Diária apto solteiro standard    R$ 180,00 

Diária apto casal / duplo standard   R$ 210,00 

Diária apto triplo standard    R$ 265,00 

Diárias incluso taxa de serviço e café da manhã. 

POLÍTICAS DO HOTEL:  
1. Nossas diárias incluem café da manhã (06:30 às 10hs). 
2. Nossas diárias iniciam e terminam às 12hs. 
3. Aceitamos reservas via e-mail, fax ou telefone (sujeito a disponibilidade). 
4. Reserva garantida até às 18hs da data do check in ou 2hs após o horário informado ou conforme a 
disponibilidade caso não haja garantia de no show; 
5. Prazo para cancelamento sem ônus: 24hs antes da data do check in. 
6. Para pagamento direto no Hotel, o mesmo deverá ser feito no check in em cartão ou dinheiro. (Não 
aceitamos cheques). 
7. Reservas faturadas e / ou particulares será solicitado fechamento parcial quando atingir o valor de R$ 
500,00 e a cada 07 (sete) dias. 
8. É proibido fumar em ambientes fechados - lei 18552/09. 
9. Garagem - diária: - Carros pequenos R$20,00 + 15% = R$ 23,00 e Carros grandes R$25,00 + 15% = R$ 
28,75 
 
Atenciosamente;  

Aline Kelly de Morais / Anália Ramos 
Reservas e Eventos  

http://www.hotelclassic.com.br/
mailto:reservas@hotelclassic.com.br
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Hotel Financial Ltda. Av. Afonso Pena, 571 -  Centro – 30130 000 – Belo Horizonte/MG 
TEL: (31) 3270-4000 / FAX: (31) 3270-4070 / TOLL FREE: 0800 031 1333.  

E-mail: hotel@hotelfinancial.com.br  Site: www.hotelfinancial.com.br  

______________________________________________________________________________ 

NORMANDY HOTEL 

Informamos nossas tarifas e condições especiais  como seguem: 
Período: 24.05 a 26.05.2013 
Grupo:  

CATEGORIA TARIFA ACORDO  TARIFA BALCÃO  

 SOLTEIRO DUPLO 
TRIPLO 

SOLTEIRO DUPLO 
TRIPLO 

CONFORT 215,00 215,00 
 R$600,00 R$680,00  

EXECUTIVE 215,00 215,00 
275,00 R$600,00 R$680,00 R$780,00 

PREMIUN 668,00 801,00 
950,00 R$750,00 R$900,00 R$1.060,00 

 
CONFORT: Vista interna, cama Box de casal, TV LED 40” a cabo, telefone, minibar, cofre digital, ar 
condicionado SPLIT, secador de cabelo, sensor de fumaça, sprinkler, internet WI-FI e cabo, WC com box, 
piso em tacos de madeira ou granito. 
 
EXECUTIVE: Vista do Parque da Igreja São José e Avenida Afonso Pena, camas Box de casal ou solteiro, a 
cabo, telefone, minibar, cofre digital, ar condicionado SPLIT, secador de cabelo, sensor de fumaça, 
sprinkler, internet WI-FI e cabo, WC com box, piso em tacos de madeira ou granito. 
 
PREMIUN: Vista da Avenida Afonso Pena ou do Parque da Igreja São José, 02 camas Box de casal, a cabo, 
telefone, minibar, cofre digital, ar condicionado SPLIT, secador de cabelo, sensor de fumaça, sprinkler, 
internet WI-FI e cabo, WC com box, piso em tacos de madeira ou granito. 

O hotel já está dentro de processo de REFORMA E MODERNIZAÇÃO, estando entregues ao mercado dos 
primeiros cinco andares REFORMADOS, MODERNOS E COM TECNOLOGIA (estética dos apartamentos, novo 
mobiliário, equipamentos com tecnologia, banheiros e piso); 

O Hotel dinamizará as áreas de A & B (Alimentos e Bebidas ) com novo Restaurante de Cozinha  
Internacional e Novo Centro de Eventos, otimizando os grandes espaços de salas já existentes. 
No término do processo o hotel deverá dispor de Piscina, Sauna, Fitness e maior número de aptos.    
 
CONDIÇÕES GERAIS: 
 
 Diárias inclui café da manhã quando servido no restaurante do hotel; 
 As diárias se iniciam às 14h e terminam às 12h; 
 Uma criança de até 05 anos no mesmo apartamento dos pais FREE 

tel:%2831%29%203270-4000
tel:%2831%29%203270-4070
mailto:hotel@hotelfinancial.com.br
http://www.hotelfinancial.com.br/
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 Crianças devem portar certidão de nascimento ou carteira de identidade ou autorização de viajem do 
juizado de menores para cumprimento da legislação em vigor. 

 Forma de pagamento: Pagamento de 50% na confirmação da reserva e 50% dois dias de antecedência 
do check in do grupo ou faturamento em até 15 dias para empresas cadastradas como garantia de NO 
SHOW 

 Tarifas não válida para períodos de férias, feriados e eventos especiais. 
 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio; 
 Validade por 15 dias. 
  Reservas de acordo com disponibilidade. 
 RESERVA NÃO GARANTIDA:  Será mantida até as 18h do dia previsto para a chegada do hóspede. 
 RESERVA GARANTIDA:  Será mantida com horário de entrada em aberto, a partir das 12h do dia 

previsto para a chegada do hóspede. 

 CANCELAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS COM 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA.  

 Cancelamentos efetuados fora deste prazo implicarão na cobrança de uma diária. 
 

         Agradecemos pela preferência, colocamo-nos a disposição aqui em BELO HORIZONTE  para o que 
possível. 

 
Atenciosamente; 
 

                Paula Macedo                                                 J.C.Menezes 
       Gerente de Contas                                                      Gerente Geral 

 
Rua Tamoios, 212 –  Centro – Belo Horizonte/MG. 
Tel: +55 31 3115 9500 – Fax: +55 31 3222 6133 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
IBIS HOTEL 

Contato: 
Av. João Pinheiro, 602 – Lourdes.  
30130 180 – Belo Horizonte - MG 

Tel : (+55) 31 2111 1500 / Fax: : (+55) 31 2111 1505. 

POUSADINHA MINEIRA 

http://www.pousadinhamineira.com.br/  

Contato: Márcia (31) 3213 6939. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Atenciosamente, 
 
 
Mauro Dinis Sousa  
Presidente   

http://www.pousadinhamineira.com.br/

