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PROPOSTA PARA HOSPEDAGEM DE GRUPO 

 

Natal, 11 de Abril de 2017. 

 
 A/C: Sra. Lu Vieira 

 
E-mail: aquaticarn@gmail.com 

 
RESERVAS POR ADESÃO PARA o Torneio Nordeste de Clubes de Natação na Piscina do Complexo 

Educacional Henrique Castriciano. 

 
REF: HOSPEDAGEM 
PERÍODO DE HOSPEDAGEM: 26 à 28/05/2017. 
 

É com grande satisfação que recebemos a sua solicitação no Arituba Park Hotel e encaminhamos nossas melhores 

condições para hospedagem. 
 

Este orçamento não assegura o pré-bloqueio dos apartamentos, sem que haja uma confirmação do mesmo por parte 
do solicitante. O período permanecerá em aberto para outras negociações. 

Seguem abaixo nossas tarifas/condições: 
 

HOSPEDAGEM 

 
De acordo com vossa solicitação, disponibilizaremos apartamentos, na categoria Superior (amplos apartamentos 

localizados no prédio principal) e na categoria Luxo (localizados no prédio anexo), no período de 26/04 a 
01/05/2017: 

“OBS: Todos os apartamentos dispõem de ar condicionado, TV LCD 32”, minibar e rádio despertador. 

 
TARIFA EXCLUSIVA PARA OS PARTICIPANTES: 

APARTAMENTO LUXO SUPERIOR 

Single  R$ 149,00+10% por apartamento/noite. R$ 169,00+10% por apartamento/noite. 

Duplo R$ 169,00+10% por apartamento/noite. R$ 189,00+10% por apartamento/noite. 

Triplo R$ 199,00+10% por apartamento/noite. R$ 219,00+10% por apartamento/noite. 

ACRESCENTAR 10% (DEZ POR CENTO) DE TAXA DE SERVIÇO. 
*Tarifa NET, válidas exclusivamente para esse evento  e período (exceto feriados). 

 
CONDIÇÕES GERAIS: 

 

 As tarifas incluem café da manhã estilo buffet servido no restaurante do hotel. 
 Horário de check-in: 14h 

 Horário de check-out: 12h 
 As hospedagens deverão ser pagas da seguinte forma: 

 - 1ª diária com pagamento antecipado por cada solicitante, saldo restante no check-in. 

- Demais despesas extras pagamento direto no hotel no check-out. 
* Em Caso de não comparecimento e cancelamento da reserva, não haverá devolução do pagamento efetuado como 

garantia. 
Para confirmação da reserva, cada participante deverá solicitar a reserva por e-mail: 

reservashotel@arituba.com.br e se identificar como participante da Vaquejada.  
 

 Em caso de não comparecimento e/ou cancelamento fora do prazo, não haverá devolução do pagamento efetuado 

como garantia. 
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POLÍTICA DE APARTAMENTOS: 

1. Definição: 

Categoria Luxo – apartamentos econômicos localizados no prédio anexo do hotel no qual se faz necessária a 
travessia de uma rua; nessa categoria dispomos apenas de apartamentos singles, duplos e triplos (Somente 06 

Twins). 

Categoria Superior – amplos apartamentos localizados no prédio principal do hotel onde situam-se a Recepção, 

Restaurante, Piscina e salas de evento. 

2. Configuração: 

Single (SGL) – 01 cama de solteiro; 

Duplo (DBL)– 01 cama de casal ou 02 camas de solteiro; 

Triplo (TPL) – 01 cama de casal e 01 cama de solteiro; 

Quádruplo (QDL) – 02 camas de casal. 

 Política de CHD – 01 criança de até 07 anos é de cortesia na hospedagem acomodado no mesmo apartamento 
dos pais ou responsáveis (nossos apartamentos acomodam no máximo 04 pessoas).  

 Ressaltamos que a disponibilidade fica sob consulta e as condições gerais e formas de pagamento 
propostas acima devem ser respeitadas.  

Fico no aguardo de um breve retorno para darmos prosseguimento às negociações e coloco-me à disposição para 
qualquer esclarecimento que se faça necessário. 

 

 

Atenciosamente. 

Cassia Oliveira| Reservas 

Av. Hermes da Fonseca, 1542-Tirol 
Natal / RN - Brasil - 59.020-650  
Phone: +55 (84) 4006-0764 

Celular: +55 (84) 9.9111-3320 
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