
CH 1371/11 Brasília, 4 de Abril de 2011.

Para: FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUÁTICOS  DO DISTRITO FEDERAL
Atenção:           Sra. Magda M. Gomes
E-mail: fdadf@terra.com.br

             Referencia: Tarifas de Hospedagem.
Período: 13 a 15/05/2011 – Aptos SGL /  DBL

CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA. vem através desta, para apresentarmos 
nossas tarifas e condições especiais conforme descrito abaixo:

Tipo de Apartamento Diária Balcão Diária Especial 
Single R$    370,00 R$  155,00

Double ou Twin R$    420,00 R$  195,00
Suíte Executiva R$    600,00 R$  430,00
Suíte Luxo R$    770,00 R$  540,00
Suíte “The Carlton” R$    880,00 R$  650,00
Suíte “The Ritz” R$ 4.000,00     SOB CONSULTA

• Café da manhã incluso na diária quando servido no L’Fontaine até às 10:00 horas
• Acrescentar aos nossos preços:

- Dez por cento (10%) de taxa de serviço;
- Room Tax de R$ 2.00 por pernoite;
- Seguro Pessoal R$ 1,20 por pernoite (Zurich Seguradora).

• Diárias iniciam-se e encerram-se às 12:00 horas
• Consulte-nos em caso de grupos;
• Reservas sem garantia de pagamento (no show) serão mantidas até às 18:00 horas, após este horário  

serão somente mantidas conforme disponibilidade do Carlton.

• A confirmação da reserva dos apartamentos está sujeito a disponibilidade dos mesmos, para o 
período solicitado, quando o pedido de reserva for formalizado.

POLÍTICA COMERCIAL: 
• Forma de Pagamento:

- Aceitamos todos os cartões de crédito;
- Para faturamento, desde que previamente aprovado, vinte (20) dias após a saída do hóspede;

• Cancelamentos e No Show:
- Após a confirmação por escrito poderá o cliente solicitar o cancelamento sem ônus em até dez (10) 
dias antes do check in, após este prazo o Carlton cobrará a titulo de multa de cancelamento cinqüenta  
por cento (50%) do valor estimado.
-  Caso ocorra  o não comparecimento  (no show) o Carlton cobrará  automaticamente  as despesas 
contratadas para o primeira diária.

TARIFAS ESPECIAIS NET.

RESERVAS:

• Através do e-mail reserva@carltonhotel.com.br ou carlton@carltonhotel.com.br ou pelo site 
www.carltonhotelbrasilia.com.br

Será um privilégio do Carlton em poder atendê-los.

Cordialmente,

 
José Henrique F. Sousa                                                                                                              
Gerente Comercial                                                                                                                            
RFL
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DESCRITIVO DO HOTEL
Localização
No Setor  Hoteleiro  Sul  (área  central  do  Plano  Piloto),  ao  lado  de  dois  Shopping  
Centers e a 200 metros do Parque da Cidade que é o maior parque urbano do mundo.

Apartamentos
• 15 andares, sendo 05 para não fumantes, 12 com piso flutuante (piso frio) e 03 com  

carpete
• 195 unidades habitacionais, sendo
• 115 aptos. com 2 camas
• 70 aptos. com 1 cama queen size
• 09 Suites com 1 cama queen size
• 01 Suite Presidencial com 2 camas queen size
• Ar condicionado central em todos os apartamentos
• Tomadas 220 Volts
• Cofre nos Apartamentos
• Telefones no quarto e banheiro
• Todos os apartamentos com vista panorâmica
• Todas as suítes possuem TV 29’ com tela plana
• Acesso a Internet banda-larga por cabo

Centro de Convenções
17 salas com capacidade de 12 - 280 pessoas em auditório, e até 380 pessoas para  
banquetes, além de um TEATRO com 147 lugares.

Área de Lazer
• Piscina aquecida ao ar livre
• Sauna seca e úmida
• Aparelhos para ginástica

Restaurante, Bares e Room Service
• Restaurante “La Fontaine” com cozinha internacional e brasileira
• Bar “Negresco” no Lobby
• Bar da Piscina na Área de Lazer
• Room Service 24 horas
• Café da manhã servido no restaurante ou no apartamento

Diversos
• Business Corner com acesso a internet
• Banca de Jornais
• Estacionamento descoberto
• Garagem Coberta
• Locadora de Veículos
• Grupo Gerador de Energia
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