Aos
Convidados do Evento TELCOMP
Obrigado por escolher a rede Plaza Brasília Hotéis.
Conforme solicitação, segue o código promocional para hospedagem no Brasília Palace Hotel
Período: De 13 a 16 de Setembro de 2022
Desconto de 20% na tarifa do dia - Tarifas exclusivas para o período acima.
Código Promocional: TELCOMP2022
Condições: condição exclusiva para reservas feitas pelo nosso site www.plazabrasilia.com.br. Ao acessar o site, coloque
a data da reserva e o código acima, para obter o desconto.

Informações sobre as reservas:
. O código promocional terá validade enquanto houver quartos disponíveis para o perído.
. CORTESIAS: o café da manhã no Restaurante está incluso no valor da diária, das 06h às 10h. Temos acesso a internet
gratuita e de alta velocidade nos apartamentos do hotel.
. HORÁRIOS: a estada se inicia às 14h e termina às 12h do dia seguinte. Entrada antecipada ou saída após o horário
limite será cobrada.
. TAXAS: sobre a diária e demais despesas será acrescido 10% de taxa de serviço e R$ 3,00 de room tax por
apartamento/diária.
. CARTÃO DE CRÉDITO: no momento do registro para entrada no hotel será solicitado uma cartão de crédito para uma
pré autorização para pagamento de despesas extras (consumo).
. ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: para cancelar ou alterar uma reserva entre em contato com nossa central: (61) 33193543 ou mande um e-mail para reservasmanhattan@plazabrasilia.com.br, com os dados da reserva. O cancelamento
poderá ser feito sem ônus, quando solicitado com antecedência mínima de 24 horas do horário de início da estada. Se
o cancelamento ocorrer fora desse prazo será cobrado o valor equivalente a uma diária de hospedagem, acrescido de
taxa de serviços.
. COMISSIONAMENTO: tarifa NET, não comissionada.
. HOSPEDAGEM DE MENORES DE 18 ANOS: Se acompanhado dos pais (ou um deles), é obrigatória a apresentação do
RG ou certidão de nascimento do menor, podendo também ser cópia desses documentos, desde que autenticada em
cartório e que comprove a filiação. Caso o menor esteja sozinho ou acompanhado por terceiros, é necessária a
apresentação de autorização assinada pelos pais ou representante legal, com firma devidamente reconhecida em
cartório, ou autorização judicial.
Qualquer necessidade estou à disposição!

