Tarifário Via Contorno Hotel 2018
SGL
(solteiro)
Tarifa Especial
ABCGIL/MEGA
LEITE
•
•
•
•
•
•

•

•
•

TPL
DBL
(triplo casal
(casal ou
ou 03 camas
duplo solteiro)
solteiro)

R$ 155,00

R$ 163,00

R$ 235,00

Aptos com internet wi-fi (cortesia);
Faturamos para agências e empresas com aprovação do cadastro; 1º faturamento, necessário pagamento
de 50% antecipado em depósito ou em cartão de crédito.
Tarifa já incluso as taxas;
Não cobramos taxa de 10% sobre serviços;
Cancelamento ou alterações apenas até 24 horas de antecedência do check-in nas reservas garantidas
sem cobrança da primeira diária, exceto grupos;
Cortesia para uma criança de até 07 anos no apartamento dos pais. É obrigatória a apresentação de
documento de identificação de menores de 18 anos, os quais devem estar acompanhados dos pais,
representante legal, ou portar termo de autorização do juizado de Menores, no caso de viagem com
terceiros;
Reservas efetuadas sem garantia de NO SHOW (sem depósito bancário ou dados completos do cartão de
crédito) serão mantidas no sistema até às 12:00h do dia da entrada do hóspede no hotel. Após este
horário as mesmas serão canceladas automaticamente. Neste caso entre em contato e garanta sua
reserva via depósito ou cartão de crédito
Não aceitamos cheques;
Tarifário sujeito a alteração sem aviso prévio para reservas não confirmadas.

APARTAMENTOS
•
•
•
•
•
•
•

Ar Condicionado;
Telefone com ligação direta;
Internet WI/FI (cortesia);
Frigobar;
TV a cabo;
Secador de cabelo;
Apartamentos com piso de madeira (20), carpete (14) e granito/porcelanato (18).

Apto Casal

Apto Duplo Solteiro

Restaurante

Recepção

Av. Contorno, 9661 – Prado Belo Horizonte/Minas Gerais
www.viacontornohotel.com.br
hotel@viacontorno.com.br

SALA DE REUNIÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Ar Condicionado;
Internet wireless (cortesia);
Frigobar;
Quadro branco acrílico;
Tamanho 63 m2 (10,5 x 6);
Altura 2,34m;
Montamos diversos formatos;
Piso frio;

Capacidade:
- 60 pessoas formato auditório;
- 40 pessoas formato auditório com cadeiras universitárias;
- 20 pessoas formato “U”.

TARIFÁRIO VÁLIDO ATÉ 30/07/2018
Telefone: (31)3349 4100
Renata.

Av. Contorno, 9661 – Prado Belo Horizonte/Minas Gerais
www.viacontornohotel.com.br
hotel@viacontorno.com.br

