
 
 

 
CH 251/2018                  Brasília, 15 de março de 2018. 
 
Para: Federação dos Desportos Aquáticos do DF 
Atenção: Sra. Magda Gomes 
Tel:(61)3427-2603 
Email: magdammgomes@gmail.com 
 
          
Referencia: Torneio Centro Oeste de Clubes de Natação e Rei e Rainha do Mar-Maratonas 
Aquáticas. 
Período:17 a 19/05 e 19 a 20/05/2018                                               Número de aptos: adesão 
 
O CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, tem a satisfação de formalizar proposta com as melhores 

tarifas e condições especiais concedidas exclusivamente para o período em referência:  

Tipo de Apartamento Diária Balcão Valor de diária especial 

Single  R$ 630,00 R$ 210,00 

Double ou Twin R$ 700,00 R$ 210,00 

Suíte Executiva R$ 1.000,00 R$ 660,00 

Suíte Luxo R$ 1.350,00 R$ 800,00 

Suíte “The Carlton” R$ 1.500,00 R$ 1.000,00 

Suíte “The Ritz” R$ 8.000,00 SOB CONSULTA 

Tarifas sujeitas a alterações sem aviso prévio; 

Café da manhã incluso na diária quando servido no L’Fontaine até às 10:00 horas; 

 Favor acrescentar 10% (dez por cento) referente taxa de serviço, sobre tarifas; 

 Diárias iniciam-se e encerram-se as 12:00 horas; 

 Reservas sem garantia de pagamento (no show) serão aceitas conforme disponibilidade 
 
CONDIÇÕES GERAIS:  
 

 Forma de Pagamento: 

- Aceitamos todos os cartões de crédito; 
- Direto ou faturado 20(vinte) dias após saída do hospede, mediante autorização e cadastro 
previamente aprovado. 
 

 No Show: 

No ato da confirmação de serviços referidos acima nesta CH, o solicitante estará automaticamente 
garantindo o NO SHOW do período integral. 

 

A confirmação da reserva dos apartamentos está sujeito a disponibilidade dos mesmos, para a data 
do evento, quando o pedido de locação for formalizado 
 
Tarifa Especial Net. 
 
ACRESCENTAR 10% DE TAXA DE SERVIÇO SOBRE TODOS OS PREÇOS CITADOS. 
 

 
RESERVAS: 

 E-mail reserva@carltonhotel.com.br ou carlton@carltonhotel.com.br ou pelo site  
www.carltonhotelbrasilia.com.br  
CNPJ: 00.841.478/0001-44 Carlton Hotelaria e Turismo LTDA.  
Tel.: (61)3224-8819 
DADOS BANCÁRIOS: Banco BRADESCO - C/C 65670-4 - AG.: 0241 
 

Na expectativa de suas ordens, agradecemos antecipadamente colocando-nos sempre a sua disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
João André da Silva                   Vera Lúcia 
Gerente Comercial e Operacional     Executiva de Contas 

Não trabalhamos com aptos 

TRIPLOS 
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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 

 132 aptos. com 2 camas 

 53 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 32’ com tela plana 

 Acesso a Internet banda-larga por cabo 
 
Centro de Convenções 
17 salas com capacidade de 08 - 330 pessoas em auditório, e até 150 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 
 

 


