
Porto Alegre, 06 de julho de 2011.
  
Para: Nara
Empresa: Fed. Gaúcha Desporte Aquáticos 
Fone: 3217-3399
E-mail: fgda@terra.com.br

De: Carmeline Bandsz
E-mail: grupos@masterhoteis.com.br
Telefone: 51 3378 2768

ORÇAMENTO PACOTE - ADESÃO

Gostaria de agradecer o interesse pelos nossos serviços e conforme solicitado segue orçamento 
para o referido Grupo com as condições abaixo especificadas:

Acomodações 

Período Hotel Apartamentos Tarifa SGL Tarifa DBL Tarifa TPL

21 a 24/09
Master 

Express 
Cidade Baixa 

A definir
STD R$ 175 

Luxo R$ 185

STD R$ 195
 

Luxo R$ 205
X

21 a 24/09
Master 

Express 
Perimetral 

A definir
STD R$ 175 

Luxo R$ 185

STD R$ 195
 

Luxo R$ 205
X

21 a 24/09
Master 

Express 
Alberto Bins  

A definir STD R$ 139 STD R$ 159 X

      1 - CONDIÇÕES:

• Check-in  14h,  check-out  12h,  early  check-in  e  late  check-out  será 
cobrada uma diária adicional. 

• Reservas de hospedagem sem garantia de no show serão canceladas 
automaticamente  às  18  horas  da  data  do  check  in,  ficando  sujeita  a 
disponibilidade do Hotel.

• Reservas com garantia de no show serão mantidas até às 12 horas do 
dia subseqüente.

• Tarifas incluem café da manhã Buffet no restaurante
• Os apartamentos possuem Internet banda larga em caráter cortesia.

• Informamos  que  para  este  pacote  não  efetuamos  bloqueio  de 
apartamentos,  portanto,  as  reservas  serão  efetuadas  pela  Central  de 
Reservas  conforme  disponibilidade  de  apartamentos  e  categorias  na 
data de solicitação.

Visite: www.masterhoteis.com.br l Central de Reservas: 0800 707 6444 ou através do e-mail: 
reservas@masterhoteis.com.br
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• Tarifas  válidas  para  o  referido  período.  Valores  informados  acima 
referentes à diária. 

• Tarifas especificadas neste documento poderão ser reajustadas caso o 
IGP-M  entre  o  período  da  solicitação  e  realização  do  evento  seja 
superior a 10%.

• Taxas de serviço e ISSQN já estão incluídas nas tarifas acima.
• Taxa Convention Bureau de R$ 2,40, opcional.

• Este orçamento não garante pré-bloqueio de apartamento(s), sem que 
haja  uma confirmação do mesmo por  parte  do  solicitante.  O período 
permanecerá em aberto para outras negociações.

• A  confirmação  deverá  constar  dados  cadastrais  para  emissão  do 
contrato e nome do responsável pela assinatura do mesmo.

• Em  caso  de  grande  Eventos/Congressos  o  bloqueio  será  efetivado 
mediante o envio da carta comprovando qual será a agência oficial do 
evento.

• Forma de pagamento será especificada no contrato enviado.
• No caso de grupos em congressos é solicitado o mínimo de 50% de pré 

pagamento antes da chegada do grupo. O saldo poderá ser faturado, 
mediante  cadastro,  com  21  dias  após  data  do  check  out.  Em 
determinados casos poderá ocorrer  a necessidade de pré pagamento 
integral.

• Política de cancelamento mediante negociação do Grupo
• Política  de  gratuidade  para  crianças:  01  criança  de  até  12  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 proibida a 
hospedagem, em hotel, de criança ou adolescente, salvo se autorizado, 
por  escrito  e  autenticado,  pelos  pais  ou  ainda  acompanhado  de 
responsável devidamente identificado, e com autorização por escrito. Lei 
8.069/90 arts. 82 e 250.

• As  condições  aqui  listadas  são  válidas  apenas  para  esta  proposta  e 
durante o período especificado acima, não podendo ser utilizadas para 
nenhuma outra negociação.

2 – Condições Gerais:

• Prazo para pré-bloqueio/Validade da Proposta: Solicitamos que seja 
formalizado por escrito a confirmação do interesse em bloqueio com data 
e quantidade de apartamentos, para podermos dar andamento a reserva 
do  grupo,  caso  contrário,  esta  proposta,  torna-se-á  sem  efeito 
automaticamente.

Ficamos  a  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  e  considerações  necessárias  para 
concretizarmos esta parceria. 

Atenciosamente,
Carmeline Bandsz
Depto.de Grupos
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	De: Carmeline Bandsz

