PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DAS RESERVAS
*** Prazo para formalização das reservas: 15/09/2017.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO:
Nome do Evento: Encontro Dra. Sofia Bauer
Nº da proposta: 22263
Período: 07 a 10 de Dezembro de 2017
CONTATO PARA FORMALIZAÇÃO DA RESERVA:
Central de Eventos
Telefone: (31) 3265 2639
E-mail: reserva.evento@taua.com.br
Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira de 8h às 18h
IMPORTANTE: Necessário no ato da reserva: Nomes completos e CPF's de todos do mesmo apartamento, ou seja,
quando ligarem já precisam ter o apartamento completo em duplas ou trios.
HOSPEDAGEM -- Valores fechados:
* Diária incluindo: Jantar, café da manha e almoço.
Categoria: Superior
- Apartamento Single:
- Apartamento Duplo:
- Apartamento Triplo:

R$ 444,00 diária
R$ 639,00 diária
R$ 881,00 diária

- Crianças de 0 a 8 anos: Cortesia
- Crianças de 09 a 12 anos: R$ 117,00 diária / cada criança
Observações importantes:
* Cobramos 3% de ISS sobre o valor total das diárias de aptos, na saída do hotel.
* Horário de check-in: 15:00 horas
* Horário de check-out: 12:00 horas
* A permanência no apartamento após o vencimento da diária, acarretará na cobrança de uma nova diária.
FORMA DE PAGAMENTO:
* Para reservas por adesão:
As reservas serão por adesão, ou seja, cada participante entrará em contato com a Central de Eventos TAUÁ e efetuará
sua reserva particularmente.
As formas de pagamento são as descritas abaixo:
1° Total dividido em até 05X nos cartões de crédito, seguindo os trâmites do hotel - com solicitação pela central;
2° Total pago através de depósito bancário identificado.

IMPORTANTE!!!

- Cancelamento com 72 horas de antecedência do dia de entrada da hospedagem no hotel: estorno de 80% do valor
pago ou carta de crédito no valor total pago.
- Cancelamento com menos de 72 horas de antecedência do dia de entrada da hospedagem no hotel: não haverá
reembolso do pagamento.
*TAUÁ CAETÉ: Rodovia BR-381, Sentido BH-Vitoria, a 45KM de BH - Caeté/MG

