Orçamento de reserva
O ENVIO DE ORÇAMENTO NÃO CARACTERIZA BLOQUEIO DE APARTAMENTOS

Agradecemos seu contato e interesse em se hospedar no Hotel Rainha do Brasil.
Conforto, alta gastronomia e amor ao acolher os Devotos de Nossa Senhora, são alguns dos pilares
que fazem do Hotel Rainha do Brasil um lugar inesquecível. Viva momentos de fé, devoção e se
encante com a visita noturna ao santuário, um serviço exclusivo para em um encontro de
espiritualidade na casa da Mãe Aparecida.
Garanta já sua reserva!

Serviços que o Hotel Rainha do Brasil oferece:


Traslado para o Santuário Nacional



Cartão de estacionamento para entrada no Santuário (ônibus ou veículos próprios)



Estacionamento gratuito com segurança 24 horas



Wi-fi



Salas de TV



Piscinas adulto e infantil



Sala de ginástica



Salão de jogos



Brinquedoteca



Playground



Sauna úmida



Hidromassagem



Ampla área verde

Nos apartamentos:


Frigobar



Ar condicionado



TV a cabo



Cofre



Serviço de quarto 24horas



Acomodação máxima para 04 pessoas sendo 01 criança e até 03 adultos.

Informações da solicitação
Período: de 19 a 22/07/2018 Sujeito a disponibilidade
Tarifa acordo – PASCOM
Crianças de 6 a 11 anos
Tipo de Pensão

Quantidade de diárias

Total

Pernoite + café

03

R$ 280,00

Meia pensão

03

R$ 335,00

Pensão completa

03

R$ 430,00

Opção para quarto Individual
Tipo de Pensão

Quantidade de diárias

Total

Pernoite + café

03

R$ 777,00

Meia pensão

03

R$ 891,00

Pensão completa

03

R$ 1.005,00

Quantidade de diárias

Total

Pernoite + café

03

R$ 1.050,00

Meia pensão

03

R$ 1.278,00

Pensão completa

03

R$ 1.506,00

Quantidade de diárias

Total

Pernoite + café

03

R$ 1.365,00

Meia pensão

03

R$ 1.707,00

Pensão completa

03

R$ 2.028,00

Opção para quarto Duplo
Tipo de Pensão

Opção para quarto Triplo
Tipo de Pensão

Condições gerais


Tarifas válidas para o período mencionado



Horário de check in (entrada) a partir das 14h. Caso tenha early check in (entrada
antecipada) será tarifado. Deverá ser verificada a disponibilidade;



Check out (saída) até as 12h. Caso tenha late check out (saída após horário). Também
deverá ser verificada a disponibilidade;



O Nome completo, RG, CPF endereço completo com CEP e e-mail de cada hóspede
deverá ser enviado junto com a solicitação de reserva.



Menor de 18 anos deverá estar acompanhado dos pais, sendo imprescindível a
apresentação do documento de Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento no ato do
check in. Na ausência dos pais o responsável nomeado deverá apresentar autorização
destes com firma reconhecida (registro em cartório);



Acomodação máxima para 04 pessoas sendo 01 criança e até 03 adultos;



Hotel 100% não fumante.



Não é permitido animais de estimação.

Políticas
Reserva garantida:
Via deposito bancário nas seguintes condições


1° depósito com 90 dias de antecedência - 30% do valor do total da reserva



2° depósito com 60 dias de antecedência - 30% do valor do total da reserva



3° depósito com 30 dias de antecedência - 40% do valor do total da reserva
Ou parcelado em até 03 vezes no cartão sendo necessário informar os dados do

cartão no ato da reserva
Cancelamento de reservas


Cancelamento inferior a 90 dias e até 60 dias antes do check-in poderá ser cancelado
até 20% do total do bloqueio sem penalidades. Cancelamento superior a 20% do total
do bloqueio será cobrado 10% de multa sobre a quantidade de aptos cancelados.



Cancelamento inferior a 60 dias e até 30 dias antes do check-in sobre qualquer
quantidade de aptos cancelados será cobrado 20% de multa.



Cancelamento inferior a 30 dias e até 15 dias antes do check-in será cobrado 50% de
multa sobre o aptos cancelados.
Desde já agradecemos pela preferência e permanecemos à disposição.
Atenciosamente,

Rosana Amorim – Central de Reservas

