Goiânia, 24 de Julho de 2017.
Prezado (a),
Viemos informar, que as tarifas abaixo serão aplicadas para o período de 16/08 a 26/08/2017.
*Obs: Acrescentar nas tarifas 10% taxa de serviço e 5% de ISS.

TARIFA ESPECIAL RALLY DOS SERTÕES
CATEGORIA APARTAMENTO

*Tarifa Balcão
SGL
DBL

*Tarifa Negociada
SGL
DBL

Apartamento Executivo
(nessa categoria não atendemos TPL)

R$ 418,00

R$ 458,00

R$ 256,00

R$ 296,00

Apartamento Premier

R$ 468,00

R$ 518,00

R$ 306,00

R$ 356,00

Apartamento Premier Luxo

R$ 468,00

R$ 518,00

R$ 306,00

R$ 356,00

Suíte Executiva

R$ 568,00

R$ 618,00

R$ 406,00

R$ 456,00

Suíte Master

R$ 653,00

R$ 703,00

R$ 491,00

R$ 541,00

CONDIÇÕES GERAIS:


A partir da terceira pessoa o acréscimo é de R$ 100,00 + 15% de taxas. Somente nas categorias:
Apartamento Premier, Suíte Executiva e Suíte Master.



Check-in: a partir das 14h / Check-out: até às 12h, conforme disponibilidade.



Late check-out até às 18h com cobrança de meia diária, a partir deste horário será cobrada a diária
integral – sujeito a disponibilidade.



Early check-in antes das 8h será cobrado 01 diária integral, a partir deste horário será cobrada meia
diária – conforme disponibilidade.



Cobra-se 10% de taxa de serviço de qualquer natureza, na forma de dissídio coletivo da categoria.



Cobra-se 05% de ISS sobre serviços.



Sobre o valor final da diária é cobrada, taxa C&VB (room tax destinado ao Goiânia Convention &
Visitors Bureau), no valor R$ 2,50 por apartamento por dia.



As tarifas são cobradas por categoria e quantidade de pessoas no apartamento.



Crianças: 01 criança até 05 anos acompanhada de um adulto no mesmo apartamento é cortesia, a
partir da segunda criança e crianças de 06 a 12 anos cobra-se a diária de R$ 60,00 + 15% de taxas.



Oferecemos berço e banheira cortesia conforme disponibilidade.
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CORTESIA NA DIÁRIA:


01 uma vaga de estacionamento por apartamento, conforme disponibilidade;



Café da manhã, completo - servido no restaurante das 06h00 às 10h00 de segunda a sexta e das
06h00 ás 11h00 sábado e domingo;



Internet Wi-Fi;



Acesso à área de lazer (piscina, sauna e academia).

FATURAMENTO:


O faturamento para empresas com cadastro aprovado no hotel é através de boleto bancário com
vencimento para 21 dias após do check out.

CANCELAMENTO:


O cancelamento de reserva sem ônus deverá ser realizada com 24 horas de antecedência, por escrito
para o seguinte e-mail: reservas@oitishotel.com.br e nos finais de semana e feriados prolongados para
recepcao@oitishotel.com.br. Acima de 10 apartamentos, verificar no contrato do grupo ou enviar para o
e-mail: comercial@oitishotel.com.br.



Para garantia de No Show enviar dados do cartão e código de segurança ou realizar depósito
antecipado com envio de comprovante.

Conhecendo um pouco do Oitis Hotel:
Homologado pelo Ministério do Turismo, em Outubro de 2012, como 04 (quatro) estrelas do Estado de Goiás, o
Oitis Hotel está localizado em frente ao Shopping Flamboyant (o maior shopping do Estado), numa das
regiões mais nobres da cidade, com saídas rápidas e fáceis pela BR 153 sentido São Paulo e Brasília, bem
como pela GO 020 (saída para Bela Vista/ Caldas Novas).
O hotel possui 104 modernas e confortáveis unidades habitacionais, inclusive algumas com adaptações para
PNE's, dividido em 05 categorias, equipadas com frigobar, TV LCD 40 polegadas com canais a cabo, mesa de
trabalho com iluminação direcionada, acesso gratuito a internet banda larga e Wi-Fi, ar condicionado Split
ecológico, janelas com tratamento acústico, cofres e espelhos de aumento. Oferecemos aos nossos hóspedes
Room Service até 00h00, estacionamento privativo como cortesia na diária e completa área de lazer com
piscina preaquecida, sauna a vapor e academia.
EVENTOS – o que há de melhor para o seu evento:
Oferecemos uma infraestrutura para eventos com ambientes amplos e confortáveis, com ar condicionado Split
ecológico individual, internet Wi-Fi gratuita, janelas e portas com tratamento acústico, banheiros exclusivos e
equipamentos.
A qualidade de nossos serviços é garantida através da experiência e no Hall de nossos profissionais altamente
capacitados e treinados com excelência em executar um atendimento de alto padrão para o sucesso de seu
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evento, inclusive os serviços de alimentos e bebidas que são produzidos exclusivamente pela nossa equipe
gastronômica, garantindo assim sua satisfação.
LÓTUS RESTAURANTE:
Nosso restaurante é próprio e oferece aos nossos clientes um ambiente agradável e confortável para suas
refeições, bem como, almoços e jantares de negócios, Happy Hour's, eventos, que personaliza com bom gosto
seus pratos.
Horários de funcionamento dos nossos serviços e A&B:


Café da manhã – De Segunda à Sexta das 06h00 às 10h00 / Sábados, Domingos 06h00 às 11h00.



Almoço todos os dias das 12h às 15h. Jantar todos os dias 18h00 às 23h00.

Atenciosamente,

Isabela Reis
Supervisora de Vendas
Cel.: (62) 99110-3911
Fixo: (62) 3238-2116
comercial@oitishotel.com.br
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