
                                                                     
 

 

Proposta de Hospedagem Ibis Styles Brasília Aeroporto  
 
 

Brasília, 2 de abril de 2020 

 
 
 

 
Contato: MARTA 
Cliente: ABRAFI 
Tel: (61) 3321-6471 
 
 

 

Prezada Sra. Marta 

Apresentamos proposta de tarifa acordo para hospedagem e serviços no Ibis Styles Brasília Aeroporto! 

Nossos diferenciais: 

- Check in a partir das 12h e check out até as 12h do dia seguinte 

- Early Check In ou Late Check Out, sujeitas à disponibilidade, e serão cobradas diárias inteiras, uma vez 

que também trabalhamos com day-use; 

- Café da manhã cortesia sendo cortesia de nosso restaurante (Sistema GRAB & GO), retirando no 

restaurante e consumindo em seu apartamento 

- Restaurante de culinária internacional, almoço de 12h às 15h, e jantar de 19h às 23h (Sistema GRAB & 

GO), retirando no restaurante e consumido no apartamento. 

- Uma criança de até 12 anos quando em mesmo apartamento com os pais, será cortesia; 

- Política de No Show: para reservas garantidas, pagamento da primeira diária.  

- Política de No Show: para reservas sem garantia, cancelamento automático das reservas às 18h da data 

do check in;  

- Estacionamento cortesia para hóspedes sujeito à disponibilidade; 

- Forma de pagamento: depósito bancário, direto no hotel em espécie ou cartão de crédito/débito; 

- Aceitamos os cartões de crédito: Visa, Master Card, American Express e Elo 

- Cães de pequeno porte são permitidos, mediante pagamento de diária, no valor de R$ 50,00 + 15% taxas 

(dia). 

- Wi-fi cortesia 



 
 

- Estacionamento cortesia. 

 

*Por determinação da Lei Federal No 8.069, de 13071990, não permitimos a hospedagem de menores de 

18(dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsáveis. Caso o menor esteja 

acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, 

documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas 

reconhecidas em cartório. 

 

Apresentamos abaixo as nossas tarifas: 

 

Hospedagem Válida até 30/06/2019 

Tipo de Apartamento Tarifa Balcão  Tarifa Acordo NET 
 Single Double Single Double 

Apartamento Superior R$ 517,00 R$ 555,00 R$ 199,00 + 15% R$ 249,00 + 15% 

 
 
 

Informações Adicionais Especiais para esta negociação 
 

Diárias e Categorias 

Café da manhã cortesia, sendo retirado no restaurante e consumido no apto 

Wi-Fi cortesia 

Early Check in – ½ diária, cobrado para entrada antes das 12h 

Late Check out – ½ diária, cobrado para check out entre 12h e 18h 

Após as 18h – cobrado valor de 1 diária 

Check-in: a partir das 12h00 e Check-out: até 12h00 

Taxas sobre a diária 

ISS - 5% 

Taxa de Serviço - 10%  

Room Tax – R$3,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Procedimentos para confirmação de reservas; 
 

 Todas as solicitações deverão ser enviadas para a central de reservas através do E-mail: 
reservas@stylesbrasilia.com.br ou pelo telefone: (61) 2196 6600, (61) 2196-6666 ou (61) 2196-
6665; 

 Horário de funcionamento do departamento é das 8h às 23h, todos os dias;  
 Reservas efetuadas após este horário, deverão ser efetuadas através do telefone (61) 2196 6600 

diretamente com nossa recepção (24hrs).  
 A confirmação da reserva está condicionada a emissão do SLIP DE RESERVA emitida pelo setor 

de reservas do Ibis Styles Brasília Aeroporto. Este documento é a garantia de confirmação da 
reserva.  
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