À
Avirrp
A/C de Cezar
Fone.: 16 98152 9677

e-mail.: assessoria@avirrp.com.br

Ref.: Valores de diárias válidas para Feira Avirrp 2019 (02 e 03/08/2019)
Apartamentos

Tarifa Balcão

Valor Especial até
30/06

Valor Especial
para Feira a partir
de 01/07

Apto Luxo Single (Cama King Size)

R$ 378,00

R$ 180,00

R$ 195,00

Apto Luxo Duplo (Cama Viúva)

R$ 441,00

R$ 210,00

R$ 235,00

Apto Luxo Triplo ( Cama solteiro)

R$ 504,00

R$ 245,00

R$ 270,00

Suíte Luxo Master (Cama King Size)

R$ 546,00

R$ 345,00

R$ 370,00

Importante: Cobramos 10% de taxa de serviço e ISS.
Nas Diárias está incluso:
 Incluso o café da manhã e estacionamento.
 Internet Wifi Cortesia
 Oferecemos o serviço de transfer para os hospedes participantes do evento (Ida e volta).
O hotel oferece:
- Traslado (aeroporto / hotel / aeroporto)
- Internet Wi-Fi gratuito
- Restaurante com american Bar
- Room-service 24 horas
- Serviço de lavanderia
- Garagem coberta com manobrista.
- 04 salas para eventos.
- Cobertura com área para churrasco
- Piscina com deck e solarium
- Sauna a vapor
- Fitness Center

Nossos apartamentos são equipados com:
- Acesso à Internet via banda larga (gratuito)
- Telefone com discagem direta
- Piso com assoalho de madeira
- Tv LCD à Cabo
TAIWAN HOTEL
Rua Lafaiete, 1370 – Centro – 14015-080 – Ribeirão Preto – SP
Fone : (16) 4009.8899 // E-mail.: taiwanhotel@taiwanhotel.com.br
www.taiwanhotel.com.br

-

Suítes Executivas com hidromassagem
Toalete com secador de cabelos e kit higiene completo
Cama Viúva (duplo twin): medida 1.28 de largura
Cama King Size: medida 1.80 de largura
Frigobar
Ar condicionado.
Cofre eletrônico

Referente os preços acima:
 Check-in a partir das 14:00 hs e Check-out até às 12:00 hs (após horário estabelecido será cobrada
mais uma diária).
 Referente os valores acima acrescentar 10% de taxas (Serviço e I.S.S.), e R$ 2,00 de taxa de turismo.
 Forma de pagamento: Faturado para 15 dias.
 Garantimos sua reserva somente com número de cartão de crédito, e com garantia de No-Show por
escrito somente para empresas cadastradas.
 As reservas poderão ser canceladas automaticamente até 48 hs antes da data solicitada, caso não
ocorra o comparecimento (No-Show) será debitado o valor da primeira diária no cartão de crédito.
 Informação Importante: Não disponibilizamos de apartamentos para fumantes, será cobrado a taxa
no valor de R$ 600,00 para higienização e limpeza do mesmo, caso haja odor de cigarro no
apartamento, para reservas canceladas no balcão por este motivo cobraremos o No show do
apartamento.
 Room-list necessário entregar ao hotel, com antecedência mínima de 05 dias.
 Crianças até 07 anos no mesmo apartamento dos pais não são cobrados.

Certos de que o TAIWAN HOTEL Ribeirão Preto será sua melhor opção em hospedagem e eventos,
colocamo-nos a seu inteiro dispor para quaisquer solicitações e esclarecimentos.

Andy Chen
Diretor Comercial

Tatiana V Marçal
Coordenadora Comercial

Taiwan Hotel 100% não fumantes.
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