TARIFÁRIO HOTEL MARIMAR
Conforme contatos mantidos, informamos disponibilidades e preços para os seguinte período:

IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (FBEA) e IV Encontro Catarinense de
Educação Ambiental (ECEA)
Data: 15 / 09 / 2017 a 20 / 09 / 2017
Hotel Marimar the place
 Endereço:AvBrasil, 1091
 Pessoa de contato: Mel / Zoanir
 Valores de tarifas
 Suíte Luxo single..................R$ 180,00
 Suíte Luxo duplo..................R$ 280,00
 Suíte Luxo triplo...................R$ 350,00
 Suíte Luxo quádruplo...........R$ 420,00
 O que inclui na tarifa:Café da manhã
Forma de Pagamento:
50% de Deposito ou cartão de credito 15 dias antes, enviar comprovante de deposito para confirmação,
Saldo de 50% na entrada ao hotel.
Serviços inclusos na diária.
Café da manhã servido das 07 as 09:45 horas no Restaurante DeVille piso Térreo.
Cortesia toalha para a praia e piscina.
Cortesia de acesso a Internet e garagem
*Horário de entrada: a partir das 14:00hs.
*Horário de saída: até as 12:00hs.
Piscina Climatizada e hidromassagem na áres de lazer.
Não cobramos taxa de Turismo.
Não cobramos taxa de serviço e taxa de ISS;
Não aceitamos cheques
Aceitamos os cartões de crédito Visa/MasterCard .
O Hotel foi pensado para que o hóspede tenha o maior conforto e praticidade possíveis, em um local
requintado e aconchegante.
Todas as suítes dispõe de camas box,01 wc, ar condicionado,telefone, TV a cabo,minibar,internet
gratuita Wi-Fi, ,sem carpê,corrente elétrica 220V.
Serviços Extras:
*Almoço opcional: R$ 49,00 p/ pessoa. Não inclui bebidas.
*Opcional Cofre individual R$ 2,00 custo dia.
*Toalhas grátis para piscina e praia.
OBS IMPORTANTE: O Marimar The Place, não reembolsará diárias ,quando o cliente desejar retirar-se
do hotel antecipadamente OU cancelar a reserva (ficará retido como no show ) OU = transferência de
data para cancelamento com 30 dias de antecedência.
Zoanir Cunha
Comercial / Marimar the place
47-3367-3066
www.facebook.com/hotelmarimartheplace
http://www.hotelmarimar.com.br/
http://www.cristoluz.com.br/
http://www.betocarrero.com.br/
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