Boa tarde, segue orçamento hospedagem para o evento Sinasefe- 07/12/17;
STANDARD: Apto com TV LED 32’’ por assinatura, frigobar, ar condicionado, cama Box, piso
antialérgico.
Dispomos de internet Wi-Fi nos aptos e em todas as áreas comuns do hotel.

DIARIA SINASEFE

STANDARD

Single R$
190,00

Duplo
R$312,00

Triplo R$
468,00

Trabalhamos com taxa de serviço de 5% (já estão inclusas no valor acima)

Estacionamento externo: R$ 15,00 a diária.
Estacionamento coberto: R$ 21,00 diária.
Diária com café da manha incluso, servido no salão Les Quatre Saisons, de segunda
a sábado 6h30 às 10h e aos domingos e feriados das 7h às 10h30.
Opção a mais para sua comodidade: Café Itaimbé (para seu café da tarde, lanches
rápidos e pratos prontos) Funciona de segunda a sábado a partir da 15hs às 24hs de
Segunda a Sábado (exceto aos e feriados).
Nossos aptos acomodam no máximo até 03 pessoas.

**Aguardo seu retorno com o nome dos hospede, categoria desejada e horário de chegada
para efetuar e confirmar sua reserva.
Atenciosamente,
Jaína Vieira
Setor de Reservas
Itaimbé Palace Hotel - Rede Obino
Rua Venâncio Aires, 2741 – CEP.: 97015-000 Centro.
Telefone: 55 3220.1144
Santa Maria/RS
e-mail: reservasitaimbe@hoteisobino.com.br
site: www.hoteisobino.com.br
Chek-in a partir das 14hs e Check-out até as 12hs
Reserva garantida até as 20h, após este horario sujeito a cancelamento, caso deseje garantir a mesma favor
efetuar pgto antecipado de uma diária ou passar os dados do cartão de credito.
- Menores de Idade; Por determinação da Lei Federal n. 12.038, de 01/10/2009, é proibida a hospedagem de menor de idade desacompanhado dos pais, sem o
documento que autorize a sua estada. Para hospedagem de menor de idade, é necessário que seja entregue no momento do check-in a autorização por escrito
dos pais. Lembramos que é imprescindível no check-in a apresentação do documento de identidade do menor de idade.

