
 
 
 

 
 

 

Empresa: FDA DF 

Contato: MAGDA GOMES 

Telefone:  

E-mail: magdammgomes@gmail.com 

21 de março de 2019 

PROPOSTA EM CARÁTER DE CONSULTA / RESERVAS NÃO EFETUADAS. Valores válidos somente 

para o período solicitado e acima de 10 apartamentos. Proposta válida por 20 dias após a 

emissão. 

 

Prezados, 

 

Agradecemos o interesse e confiança na MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL e, em particular, 

pelo hotel Meliá Brasil 21 (SHS, Quadra 6 – Conj A – Lote 1 – Bloco D), pelo hotel Brasil 21 

Suítes (SHS, Quadra 6 – Conj A – Lote 1 – Bloco F), Brasil 21 Convention Suítes (SHS, Quadra 6 – 

Conj A – Lote 1 – Bloco B) para a realização da hospedagem do grupo da FDA DF de 24/04 a 

27/04 de 2019. 

Abaixo enviamos nossa melhor proposta para sua análise e estamos confiantes em que a 

mesma atenderá às suas necessidades e expectativas. 

HOSPEDAGEM 

Melia Brasil 21 

Bloco D 

Quantidade de 

apartamentos 

Tipo de 

apartamento 

 

Tarifa Balcão 
Diária negociada 

para o grupo 

24/04 a 27/04 A definir 
Premier 

Single/Double 

 

R$ 1.499,00 R$ 399,00 

melia.brasil21@meliahotels.com.br 

  

Suítes Brasil 21 

Bloco F 

Quantidade de 

apartamentos 

Tipo de 

apartamento 

 

Tarifa Balcão 

Diária negociada 

para o grupo 

24/04 a 27/04 A definir 
Suíte Superior 

Single/Double 

 

R$ 1.399,00 R$ 299,00 

suites@brasil21hoteis.com.br  

 

 Apartamentos sujeitos à disponibilidade. 

 Incluir no valor da diária 5% de I.S.S e R$3,00 de taxa de turismo. 

 Para as hospedagens no hotel Melia Brasil 21, incluir R$ 1,00 de taxa WWF e R$ 1,00 de 

taxa UNICEF  

 Taxas opcionais: Taxa de turismo, WWF e UNICEF. ATENÇÃO! Caso o cliente não queiram 

pagá-las, o mesmo deverá informar antes da entrada do grupo, caso informe depois da 

saída , o hotel NÃO conseguirá isentar essa cobrança.  

 Horário de check in: 15h / Horário de check out: 12h. 

 Café da manhã esta incluso no valor da diária. 

mailto:melia.brasil21@meliahotels.com.br
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 Para apartamentos triplos acrescer R$ 86,00 referente à abertura de sofá cama ou cama 

extra por diária. 

 Garantia de NO SHOW do período integral. 

 Early check-in mediante disponibilidade do hotel. Para reservas com entradas antes das 

6h00 é necessário o pré-registro para o dia que antecede o check-in. 

 Late check-out mediante disponibilidade do hotel. Saídas até às 16h00 será cobrado 

meia diária da tarifa contratada e saídas após as 16h00 será cobrado diária integral. 

 Os preços mencionados acima são Tarifa NET. 

 Tarifa exclusiva para o número de noites e apartamentos mencionado acima. Caso este 

número sofra alterações os valores são passiveis de nova negociação. 

 Estacionamento não incluso no valor da diária: para hóspedes R$ 25,00 por dia. 

 É obrigatória a garantia de no show para grupos. 

POLÍTICA PARA CRIANÇAS: 

Crianças com idade igual ou inferior a 6 anos serão hospedadas sem a cobrança de tarifa, 

desde que compartilhem o mesmo quarto com seus pais, sendo que a ocupação máxima 

por apartamento é de 02 adultos e 01 criança. 

OBS: Por determinação da Lei Federal nº 8069 de 13/07/90, todos os menores de 18 (dezoito) 

anos, acompanhados dos pais ou responsável legal, deverão apresentar no ato do check in 

documento com foto que comprove identidade e filiação/guarda.  

Na ausência dos Pais, será necessária a apresentação, no ato do check in, de documento 

de autorização de hospedagem, assinado por um dos pais ou responsável legal, com firma 

reconhecida em cartório. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Após a confirmação do evento e definição da receita prevista, o Depto. Financeiro do hotel 

irá analisar a forma de pagamento para o evento em referência.  

 Todos os eventos com receita prevista acima de R$ 10.000,00 será necessário pagamento 

antecipado de 50% do total estimado. 

 Depósito 100% antecipado: podendo ser dividido em dois pagamentos, sendo 50% até 20 

dias úteis após a confirmação do evento e demais despesas 05 dias úteis antes da 

realização do evento. Cartão de crédito para cobrança de eventuais extras. 

 Cartão de crédito: O hotel irá solicitar uma pré-autorização no valor total estimado para 

o evento.  

 Faturamento 15 dias após o término do evento: Mediante cadastro aprovado pela rede 

Melia Hotels International e crédito liberado. Necessário informar o CNPJ para consulta. 

Ressaltamos que esta proposta não tem a natureza de reserva de apartamentos, portanto 

solicitamos gentilmente que nos comunique por escrito sua concordância, de forma que 

possamos efetuar as reservas e confirmar a realização de seu evento.  

Com a confirmação do evento, daremos inicio à elaboração do respectivo contrato, no 

qual constarão as políticas de pagamento e cancelamentos que serão aplicados ao seu 

evento e/ou grupo. 



 
 
 

 
 

 

Em caso de dúvida ou consulta, por favor, entre em contato conosco diretamente no 

telefone 61 3218 5516 ou por e-mail bruna.gomes@melia.com.br. Tenha certeza que a Meliá 

Hotels International fará a diferença em seu grupo! 

 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Bruna Gomes 
Coordenadora de Grupos 
Meliá Hotels International 
SHS Quadra 06 Conjunto A Lote 01 Bloco D – Asa Sul 
70316 000 Brasilia - Brasil 
TEL: (61) 3218-5516 
Fax: (61) 3218-4703 
MELIA.COM 
facebook.com/MeliaHotelsInternational 
twitter.com/MeliaHotelsInt 

 

 
O conteúdo desta mensagem, incluindo seus respectivos anexos, são de propriedade da Meliá Hotels 
International e podem conter informações privilegiadas e/ou de caráter confidencial, sendo de 
conhecimento exclusivo de seu(s) destinatário(s). Caso não seja o destinatário designado ou pessoa 
autorizada a recebê-la, notificamos desde já, que o seu uso, divulgação, cópia ou arquivamento são 
terminantemente proibidos, estando sujeito as penalidades em lei. Portanto, se recebeu o presente 
documento equivocadamente, por favor, avise imediatamente o remetente neste mesmo endereço de 
e-mail e posteriormente inutilize-o. 
 

Percio Mello Jr 
Gerente de Vendas/Sales Director 
Meliá Hotels International 
SHS Quadra 06 Blocos B, D e F– Asa Sul 
70.316-000 Brasilia - Brasil 
TEL: (61) 3218-5518  
www.melia.com.br 
facebook.com/MeliaHotelsInternational 
twitter.com/MeliaHotelsInt 

 

http://www.melia.com.br/

