Salvador – BA, 11 de Janeiro de 2013.
Prezados Senhores:

TARIFA EMPRESA
01/07/2013 À 28/12/2013
Exceto Réveillon, Carnaval, Copa das Confederações e Grandes
Congressos.

Monte Pascoal Praia Hotel - Salvador, quatro estrelas localizado na famosa praia do Farol da Barra, ao lado do
Shopping Barra e cercado por uma ampla oferta de serviços – farmácia, bancos, lojas etc. Dispomos de 80
confortáveis apartamentos com varanda e vista mar, com ar condicionado central, telefone, frigobar, cofres
individuais, Internet Wi-Fi gratuita, TV LCD de 32” em todos os apartamentos, canais por assinatura, secador de
cabelo (visite nossa página na internet: www.montepascoal.com.br/salvador e confira nossa localização). O Hotel
dispõe de restaurante, bar, room service 24 horas, estacionamento com manobrista, piscina, sauna a vapor, sala de
jogos, sala de massagem, business Center e um estrutura de eventos totalmente preparada para atender o seu
evento.
Apresentamos a seguir nossas Tarifas Empresa - Alta 2013, com validade de 01/07/2013 à 28/12/2013,
exceto Réveillon, Carnaval, Copa das Confederacões e grandes congressos:
Acomodação

Tarifa Balcão

Aptº Single/ Double
Aptº Triple
Aptº Quadruple

R$ 313,00 + 5% ISS
R$ 407,00 + 5% ISS
R$ 485,00 + 5% ISS

Tarifa Acordo
Aptº Luxo
(Vista Parcial para o Mar)
R$ 194,00 + 5% ISS
R$ 252,00 + 5% ISS
R$ 301,00 + 5% ISS

Tarifa Acordo
Aptº Luxo
(Frente para o Mar)
R$ 243,00 + 5% ISS
R$ 315,00 + 5% ISS
R$ 376,00 + 5% ISS

Condições Gerais:
1. Café da manhã incluso na diária.
2. Não cobramos taxa de serviço.
3. Cobramos 5% de ISS e R$ 3,30 de room tax por diária e por aptº.
4. Diárias com inicio as 14h00 e término as 12h00 do dia subseqüente.
5. Uma criança de até 05 (cinco) anos no mesmo apartamento dos pais é FREE.
6. Tarifas NET não comissionáveis.
7. Valores não válidos para o período de Carnaval, Réveillon, grandes congressos e eventos.
Informaremos, posteriormente, Blackout date e as respectivas tarifas.
8. Tarifas válidas exclusivamente para o Mercado Nacional. Para Mercado Internacional, favor aplicar o
nosso tarifário Internacional em US$. Estaremos verificando passaporte dos passageiros.
9. Tarifas sujeitas a alterações, em função de eventuais distorções detectadas na economia.
10. Tarifas confidenciais. Clientes Preferenciais.
11.Nossos apartamentos dispõem de duas camas de casal, que deverão ser partilhadas em caso de aptos
triplos ou quádruplos, uma vez que não dispomos de camas extras.
12. Faturamento com vencimento em 15 dias do check out, para empresas previamente cadastradas.
Na certeza da competitividade de nossas tarifas, aliado a qualidade do nosso produto é que reiteramos nossos
votos de bons negócios e boas vendas.
Atenciosamente,
Maurício Lemos
Gerente Geral
informativos@montepascoal.com.br / reservas@montepascoal.com.br
Av. Oceânica, 591
Farol da Barra - Cep: 40170-010
Salvador - Bahia - Brasil
Tel: 55 71 2103.4000
Fax: 55 71 2103.4005
www.montepascoal.com.br

