São Paulo, 22 de Dezembro de 2017

Câmara Portuguesa
Sra. Ana Carolina Ramos Fioravante
Telefone:
Telefone: (11) 45084508-5223
E-mail: afioravante@camaraportuguesa.com.br

Carta Acordo Exclusivo
Localizado no bairro dos Jardins, a um quarteirão da Avenida Paulista, descubra o Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, no
coração da cidade. Elaboramos com todo cuidado uma proposta personalizada, que atenda de maneira completa as
suas necessidades. Solicitamos à gentileza que nos envie a carta acordo assinada, para validade das condições.
Mais do que uma experiência cosmopolita: o ponto de partida mais exclusivo para começar a descobrir São Paulo!
1. Hospedagem
Descubra as diversas categorias de quartos à sua disposição. Projetados para oferecer o máximo conforto, os
variados tipos de quartos e suítes estão decorados para transformar a sua estadia numa experiência única.
O hotel disponibiliza:
• 217 apartamentos
• 8 Apartamentos adaptados para deficientes físicos
• Maior suíte presidencial da América Latina – 750m2
• Entre em contato conosco através do e-mail: reservas.htsp@tivolihotels.com ou pelo
telefone: 55 (11) 31466450.

Categoria

Tarifa Balcão

Tarifa Acordo

Deluxe Room

R$ 1.450,00

R$ 550,00

Deluxe Plus

R$ 1.590,00

R$ 690,00

Deluxe Suite
Garden View

R$ 1.950,00

R$ 1.050,00

Executive Suite
Garden View

R$ 3.250,00

R$ 2.350,00

R$ 10.000,00

Tarifas sob consulta

R$ 30.000,00

Tarifas sob consulta

Park Suite
Presidential Suite

Tivoli Mofarrej São Paulo
Alameda Santos, 1437
T.: +55 11 3146 5900
E: reservas.htsp@tivolihotels.com
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2. Validade e Condições Gerais
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Validade das tarifas: 01 de Janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 2018.
Acrescer às tarifas as taxas de 5% de ISS e R$ 10,30 de taxa de turismo, sendo esta última opcional.
Tarifas incluem: café-da-manhã servido no 23º andar, acesso ilimitado à academia e internet free (1 mega).
Blackout date: SP Arte (11 a 15 de Abril); ILTM (07 a 11 de Maio); Hospitalar (21 a 25 de Maio); Formula 1
(09 a 11 de Novembro) e grandes congressos na cidade. Importante: tarifas nesse período
período deverão ser
solicitadas diretamente no Hotel para aprovação.
aprovação
Tarifário sujeito a alteração sem aviso prévio.
Tarifa neta e confidencial; válida para reservas individuais até 9 (nove) apartamentos
Tarifas válidas para single e Double
Camas twins: disponíveis na categoria Deluxe Plus.
Cama extra: disponível nas categorias Deluxe Plus, Deluxe Suite Garden View e Executive Suite Garden View
com custo adicional de R$300,00 + 5%ISS no valor da diária. Para crianças até 12 anos, considerar cortesia
da cama extra.

3. Serviços e Facilidades

• Acessibilidade para pessoas com necessidades
especiais
• Serviço de quarto 24 horas
• Estacionamento com serviço de manobrista
• Serviço de lavanderia
• Heliponto privado
• Guest Relations
• Serviço diário executivo de engomadaria

4. Restaurantes | Bar
•
•
•

Bistrô Tivoli (culinária internacional)
MUST
Seen Restaurante & Bar.

Para mais informações acesse: www.seensp.com
5. Lazer
•
•

Piscina externa climatizada
Fitness Center
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•
•
•
•
•
•

•

T/Shoe Shine
Arrumação da bagagem no início e no fim da
estada mediante solicitação
Private Concierge (07h00 – 23h00)
Disponibilidade de jornais internacionais diários
T/Car com reserva antecipada
Kit disponível para crianças
Kit disponível para pets

6. Spa
O Anantara Spa promove uma jornada para o bem-estar combinando saúde e beleza. Nossos tratamentos oferecem
uma enorme riqueza de benefícios holísticos da tradição tailandesa com influências brasileiras. Desconecte-se do
mundo lá fora e refugie-se neste santuário para os sentidos. No Anantara SPA, as melhores jornadas não são ditas,
são sentidas.
Para mais informações acesse www.spa.anantara.com
7. Políticas
•
•
•
•
•
•
•

CheckCheck-in:
in a partir das 15h00
CheckCheck-out : até ás 12h00
Garantia e confirmação da reserva:
reserva é necessário um cartão de crédito como garantia ou depósito antecipado.
Cartões de Crédito:
Crédito os cartões aceitos são: American Express, Visa, Mastercard, Dinners, JCB e Elo.
Prazo de
de cancelamento:
cancelamento 48 horas antes do check-in.
Cadastro:
Cadastro solicitamos cadastro completo da empresa para análise e/ou atualização de dados em nosso
Departamento de Créditos.
Prazo de Faturamento:
Faturamento 15 dias após o check-out mediante aprovação de cadastro.

8 . Eve nt os
Com um ambiente contemporâneo, versátil e elegante, o hotel oferece 13 salas e uma área total de 2.925 m² para a
realização de reuniões, conferências e eventos sociais. O espaço de eventos disponibiliza equipamento audiovisual e
iluminação de última geração. As salas Bela Vista, Jardins A e o lindíssimo Foyer Jardins possuem iluminação natural,
além disso, o Foyer Jardins dispõe de jardim e cascata, sendo um espaço privilegiado para a realização de cocktails,
jantares e eventos sociais.
Com áreas compreendidas entre 29m² e 615m², o espaço de eventos tem capacidade máxima de 1.600 pessoas.
Visite nosso site: www.tivolihotels.com

Declaro ter lido e estou de acordo
acordo com as condições aqui estabelecidas.

Milena Freire
Tivoli Mofarrej São Paulo
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