Tarifa Especial Evento
SINCE 2018 e VIII Gincana Nacional de Economia
Tipo de Apartamento

Individual
R$ 130,00
R$ 145,00

Standard
Luxo

Valor da Diária
Duplo
Triplo
R$ 170,00
R$ 210,00
R$ 185,00
R$ 225,00

CONDIÇÕES GERAIS
Adicionar 5% de ISS sobre o valor das diárias;
Check in a partir das 12h00 e check out até as 12h00;
As tarifas incluem café da manhã servido no Restaurante do Hotel;
Tarifa NET – Não Comissionada;
1 criança de até 7 anos no mesmo apartamento dos pais terá cortesia de diárias e café da manhã;
Nos reservamos o direito de transferir o hóspede para um hotel de mesma categoria ou categoria
superior em caso de não disponibilidade de apartamentos, por motivo de força maior;
• Prazo para cancelamento da reserva sem ônus: até 48hs antes da data do check-in.
check
Em caso de
cancelamento fora do prazo e não comparecimento será cobrada 01 (uma) diária referente ao
Cancelamento ou No Show;
Show
• Reservas sem garantia de No Show estão sujeitas a disponibilidade a partir das 18h00.
•
•
•
•
•
•

FORMA DE PAGAMENTO
• A vista ou faturado para 20 dias após a saída do hóspede, mediante aprovação de cadastro;
• Não aceitamos Cheques;
• Aceitamos os cartões de crédito: Visa, Master, Elo, Amex e Diners.

RESERVAS E INFORMAÇÕES
• Telefone: (69) 3212-3344
3344 / 9364-1382
9364
• e-mail: reservas@lacordeshotel.com.br
• https://www.lacordeshotel.com.br/

OBSERVAÇÕES
• Dispomos de Restaurante
aurante próprio aberto diariamente para café da manhã, almoço e jantar, Room
Service, Academia, Business Center, Piscinas Adulto e Infantil, Churrasqueira Coberta, Estacionamento
Fechado, Salas para Reuniões e Eventos, e muito mais;
• Internet WiFi grátis para hospedes em todos os apartamentos e áreas sociais;

Agradecemos desde já pela preferência e ficamos a inteira disposição para
confirmação de reserva e eventuais dúvidas.

Atenciosamente,
Jossemar Lira
Gerente Comercial
comercial@lacordeshotel.com.br
L’Acordes Hotel
CNPJ 11.862.905/0001-97
ROD BR 364, 8250, Aeroclube – CEP 76.811-738 – Porto Velho – Rondônia
Fone: 69 3212-3344
3212
/ 3212-3391 e-mail:: reservas@lacordeshotel.com.br
Visite nosso site www.lacordeshotel.com.br

