
 

 

 

 

 

 

Brasília, 13 de Março de 2012 

À 

Federação de desportos Aquáticos do Distrito Federal. 

Sra. Magda Gomes   

E-mail: magdammgomes@gmail.com 

 

 

       Prezada Sra. Magda, 

 

É com prazer que encaminhamos a proposta do Nobile Suítes Monumental para recebê-los com nosso 

melhor padrão de atendimento. 

 

Localizado no Setor Hoteleiro Norte de Brasília, no centro da cidade a 10 km do aeroporto, próximo aos 

principais shoppings Center, restaurantes, bancos, órgãos públicos e atrativos turísticos. O Nobile Suítes 

Monumental dispõe de 144 apartamentos nas categorias Luxo, Premium e Royal, todos divididos em dois 

ambientes, equipados com mesa de trabalho, internet banda larga gratuita, TV LCD a cabo, sala, mini copa com 

microondas e frigobar, mesa para refeição, ar condicionado, cofre digital para notebook, e secador de cabelos no 

banheiro. 

 Além de localização privilegiada, o hóspede ainda desfruta de business Center, piscina na cobertura com 

linda vista da cidade de Brasília, sauna, fitness center, estacionamento amplo, restaurante com culinária 

internacional e área de eventos com capacidade para até 100 pessoas. 

 

1-Condições Gerais: 

• Os preços estão em REAL 

• Diárias incluem Café da manhã completo, das 6hs às 10hs da manhã, quando servido no Restaurante 
Alentejo, localizado no lobby da recepção; 

 

 



 

 

 

2- Política de utilização dos apartamentos: 

• Apartamento Luxo: todos os apartamentos possuem uma (01) cama casal, ou (2) camas de solteiro, podendo ser 

utilizado por uma ou duas pessoas; 

• Apartamento Premium: todos os apartamentos possuem uma (01) cama casal, podendo ser  

utilizado por uma ou duas pessoas; 

• Suíte Royal: todos os apartamentos possuem uma (01) cama de casal, podendo ser utilizado por uma ou duas 

pessoas; 

 

3- Política de Cancelamento 

• Cancelamentos somente serão aceitos se solicitados por escrito com 30 dias de antecedência do check-in. 
Em caso de no-show dos apartamentos confirmados, será cobrado do contratante o valor integral da 
hospedagem (todo período, para hospedagens de grupos).   

 
• Cancelamentos somente serão aceitos se solicitados por escrito com 24 horas de antecedência do check-in. 

Em caso de no-show dos apartamentos confirmados, será cobrado do contratante o valor da primeira diária 
(para hospedagens individuais).   

 
 

 
4-Forma de Pagamento: 

• 100% antecipado, através de dinheiro, via depósito bancário ou cartão de credito (American Express, Visa ou 

Mastercard). Não trabalhamos com cheques. 

 

5-Política: 

• Check–in às 14h00 / Check-out às 12h00; 

• Solicitações de early check-in e late check-out serão confirmadas mediante disponibilidade do hotel e sujeitas 

a cobrança de meia diária ou diária inteira, de acordo com o horário da entrada e/ou saída;. 

• Veículos para transporte do grupo poderão estacionar na frente do hotel exclusivamente para embarque e 

desembarque; 

• CHD até 7 anos free desde que acomodada na mesma cama dos pais; 

• Camas extras para apartamentos triplos somente mediante disponibilidade. No caso de confirmações, será 

cobrado o valor de R$ 80,00 + 5% de Iss por cada cama extra utilizada; 

• Tarifas NET; 

• Tarifas sujeitas a alterações sem prévio aviso em períodos de Congressos, Feiras e Eventos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrescentar 5% de ISS no valor da diária. 

*O envio desta proposta não garante o bloqueio dos apartamentos. 
*Tarifário válido até a última data do evento 21/10 podendo sofrer alterações sem prévio aviso em períodos de 
Congressos, feiras e eventos. 
 

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

Atenciosamente, 

 

TRF ACORDO Período: 29/05 á 03/06 

16 á 19/08 

25 á 26/08 

19 á 21/10 

CONFORME DISPONIBILIDADE 

SGL DBL 

Apartamento Luxo 

(1 cama de casal ou duas camas 

de solteiro) 

R$ 299,00 R$ 344,00 

Adriana Paiva  Sarah Donato 

Gerente de Vendas 

Rede Nobile Hotéis  

Reservas de Grupos 

Nobile Suítes monumental 


