
 

 

 

 

 

 

 

 



As tarifas são válidas até 31/12/2013. Tarifas estas, sujeito à disponibilidade, não válidas para o Período 

de FEIRAS, CONGRESSOS e EVENTOS ou que Configure ALTA TEMPORADA,  e Sujeitas a alteração 

sem PRÉVIO AVISO.  

INFORMAÇÕES: 

Room Tax: Taxa de Turismo Opcional; 

Café da manhã - cortesia quando servido no restaurante; 

Internet: Conexão gratuita; 

Estacionamento: gratuito conforme disponibilidade; 

Check-in às 14 horas e Check-out às 12 horas; 

Política de Crianças: Criança de 0 até 07 anos (até completar 08 anos) será cortesia no mesmo aptº dos 

pais (de acordo com capacidade do aptº). A a segunda criança é cobrada de 0 a 7 anos. Conforme 

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a hospedagem em hotel, de criança ou 

adolescente, menor de 18 anos, salvo se acompanhado pelos pais ou responsável legal, ou mediante 

autorização dos pais do menor por escrito com firma reconhecida em cartório(citando o nome do 

responsável e o número da CI). É necessário que todas as crianças e adolescentes apresentem seus 

documentos de identidade (RG) ou certidão de nascimento original e/ou cópia autenticada no check-in, 

sem um destes, a hospedagem não será permitida. Lei 8.069/90 arts. 82 e 250 ( Brasil);          

Plaza Inn Week Inn: Alta Temporada: 27/06/2013 a 31/07/2013 (mínimo de 03 diárias no Final de Semana 

= quinta-feira a domingo) ; Média Temporada: MAIO de 01 a 12/05/2012 (sem mínimo de diárias ; MAIO 

de 13 a 28/05/2013 (mínimo de 02 diárias  no Final de Semana = sexta-feira a domingo) ; JUNHO de 02 a 

26/06/2013 (mínimo de 02 diárias  no Final de Semana = sexta-feira a domingo) ; AGOSTO Final de 

Semana, de 28/07 a 29/08/2013 (mínimo de 02 diárias  no Final de Semana = sexta-feira a domingo) ; 

Baixa Temporada: Todo o Período que não corresponda a Alta e Média Temporada: JANEIRO-

FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL: 02/01/2013 a 30/04/2013 ; AGOSTO Semana (domingo a quinta-feira) de 

30/07 a 29/08/2013 ; SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO de 30/08/2013 a 26/12/2013 e 

EXCETO Períodos de pacotes e feriados; 

Plaza Inn Pousada do Capitão: Alta Temporada: 02/01/2013 a 28/02/2013, sendo mínimo de 05 diárias 

em JANEIRO, 03 diárias em FEVEREIRO e Pacote Mínimo de 03 diárias em JULHO, EXCETO o período 

da Semana da Vela de 06 a 13/07  ; Média Temporada: MARÇO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-

NOVEMBRO-DEZEMBRO, EXCETO feriados com Pacote Mínimo de 02 diárias nos Finais de Semana ; 

Baixa Temporada: ABRIL-MAIO-JUNHO, EXCETO feriados, com Pacote Mínimo de 02 diárias no Final de 

Semana; 

Tarifas NET (não comissionadas para Agência de Viagens).  

Forma de Pagamento: Antecipado via depósito bancário, ou Cartão de Crédito pelo USUÁRIO ou 

Faturado em até 15 dias após o Check-out (mediante  aprovação do cadastro (analisado em até 02 dias 

úteis). Neste  item faturado caso algum associado queira faturar para uma determinada empresa; 

Política de Cancelamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Períodos de Baixa Ocupação / Temporada: sem cobrança até 24 horas de antecedência da data 

prevista para check-in. Em caso de NO-SHOW será cobrado o valor de 01 diária (informação de Baixa 

Ocupação/Temporada na confirmação da reserva);                                                                                                                                                                                                                       

Períodos de Alta Ocupação / Temporada: sem cobrança até 72 horas de antecedência da data prevista 

para check-in. Em caso de NO-SHOW, será cobrado o valor de todo o período reservado (informação de 

Alta Ocupação/Temporada na confirmação da reserva). 

 


