
jan/16

(exceto Reveillon) DPL TPL QDPL CAMA EXTRA

Apartamento Superior Frente Mar 530 ND ND ND

Apartamento Frente Mar 450 ND ND ND

Conjugado Frente Mar ND ND 765 125

Apartamento Frente Montanha 450 525 ND 125

Apartamento Anexo Terreo 450 525 ND 125

fev/16

(exceto Carnaval de 05 a 10 Fevereiro) DPL TPL QDPL CAMA EXTRA

Apartamento Superior Frente Mar 470 ND ND ND

Apartamento Frente Mar 400 ND ND ND

Conjugado Frente Mar ND ND 690 110

Apartamento Frente Montanha 400 450 ND 110

Apartamento Anexo Terreo 400 450 ND 110

Carnaval 2016

(5 diarias de 5 a 10 de Fevereiro) DPL TPL QDPL CAMA EXTRA

Apartamento Superior Frente Mar 3500 ND ND ND

Apartamento Frente Mar 2950 ND ND ND

Conjugado Frente Mar ND ND 4950 860

Apartamento Frente Montanha 2950 3600 ND 860

Apartamento Anexo Terreo 2950 3600 ND 860Apartamento Anexo Terreo 2950 3600 ND 860

mar/16

(exceto Pascoa de 24 a 27 de Março) DPL TPL QDPL CAMA EXTRA

Apartamento Superior Frente Mar 440 ND ND ND

Apartamento Frente Mar 385 ND ND ND

Conjugado Frente Mar ND ND 650 100

Apartamento Frente Montanha 330 430 ND 100

Apartamento Anexo Terreo 330 430 ND 100

Pascoa

(3 diarias de 24 a 27 de Março) DPL TPL QDPL CAMA EXTRA

Apartamento Superior Frente Mar 1500 ND ND ND

Apartamento Frente Mar 1200 ND ND ND

Conjugado Frente Mar ND ND 2200 300

Apartamento Frente Montanha 1200 1500 ND 300

Apartamento Anexo Terreo 1200 1500 ND 300

abril a outubro 2016

DPL TPL QDPL CAMA EXTRA

Apartamento Superior Frente Mar 380 ND ND ND

Apartamento Frente Mar 340 ND ND ND

Conjugado Frente Mar ND ND 570 100

Apartamento Frente Montanha 300 380 ND 100

Apartamento Anexo Terreo 300 380 ND 100



1) CONDIÇÕES GERAIS

- Os valores acima são válidos por apartamento, para uma ou duas pessoas (apto duplo), 3 pessoas 

(apto triplo) e 4 pessoas (apartamento conjugado)

- Tarifas incluem o café da manhã, quando servido no restaurante do hotel.

- As tarifas são expressas em Reais e são por apartamento por noite.

- Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio para reservas não confirmadas mediante pré-

pagamento.

- Apartamentos com ar-condicionado, TV a cabo, telefone e cofre.

- Fornecemos toalha de piscina e praia, guarda-sol e cadeira.

- Sinal de internet Wi-Fi Free em todos os apartamentos e área social do hotel.

- NÃO é permitido o consumo de bebidas próprias na área social do hotel (restaurantes, jardim, 

piscina e sala de estar), exceto vinhos ou espumantes não comercializados pelo hotel mediante 

cobrança de taxa de rolha.

2) GRATUIDADES

- Gratuidade de 01 criança até 7 anos no mesmo apartamento dos pais, nos apartamentos conjugado, 

frente montanha ou terreo.

- Gratuidade de 01 criança até 2 anos dormindo em berço nos apartamentos frente mar ou superior 

frente mar.

 

3) CHECK-IN: A PARTIR DAS 14:00 HRS e CHECK-OUT: ATÉ AS 12:00 HRS

 

4) REGRAS PARA CONSUMO DE BEBIDAS PRÓPRIAS E FUMANTES - NÃO é permitido o consumo de 

bebidas próprias na área social do hotel (restaurantes, jardim, piscina e sala de estar), exceto vinhos 

ou espumantes não comercializados pelo hotel, mediante cobrança de taxa de rolha. ou espumantes não comercializados pelo hotel, mediante cobrança de taxa de rolha. 

 

O hotel Porto Di Mare é um estabelecimento para não fumantes, todos os quartos são para NÃO 

fumantes. Fumar nos quartos ou adulterar os detectores de fumaça resultará em uma taxa com valor 

equivalente a 2 diárias para que haja tempo de providenciarmos um tratamento de higienização, 

limpeza e desodorização adequada ao ambiente antes que próximos hóspedes entrem no quarto.

5) POLÍTICA DE RESERVA - PAGAMENTOS

- Para 1 diária: Pagamento do valor integral da estadia (Depósito Bancário ou Cartão de Crédito sem 

parcelamento)

- Para 2 ou + diárias: Pagamento de 50% e saldo restante no Check-In. A reserva será confirmada 

mediante comprovação de pagamento, enviados via e-mail 6reservas@hotelportodimare.com.br

- Os eventuais extras deverão ser pagos na hora do check out.

- Aceitamos cheque e cartões Visa, Mastercard e American Express.

6) POLÍTICA DE CANCELAMENTO

- Havendo necessidade de cancelamento ou alteração de reserva, o cliente deverá comunicar por e-

mail, não sendo aceito por telefone.

- De acordo com determinações legais em geral, e em especial, com as disposições da Deliberação 

Normativa nº 161/95 da Embratur, o cancelamento ou alteração estará sujeito à cobrança de taxas e 

multas de acordo com o periodo reservado:

 

baixa temporada (1 de MARÇO 2016 a 1 de DEZEMBRO 2016):

- Até 03 dias de antecedência, será cobrada taxa administrativa de 15% do valor pago.

- De 02 dias até o início do check-in, não caberá alteração e o valor pago não será devolvido.

 

feriado ou alta temporada (1 de DEZEMBRO 2015 a 1 de MARÇO 2016):

- Não haverá devolução do valor pago.



7) RESERVAS COM PARCELAMENTO EM DEPÓSITOS:

- A falta de pagamento ou atraso de alguma das parcelas nas datas combinadas, autoriza o Hotel ao 

cancelamento da reserva, podendo liberar a data e os apartamentos. Sendo assim, o hospede deverá 

pagar o valor que decorrer do cancelamento conforme a política de reservas.

 

8) NO SHOW:

- O não comparecimento sem comunicação prévia por escrito, na data prevista de chegada, será 

considerado "no show" (desistência sem cancelamento).

- Os apartamentos ficam reservados até as 12 horas do dia seguinte à data prevista de entrada. Após 

este horário, a reserva é cancelada e o apartamento será liberado para outro hóspede, e o valor pago 

não será devolvido e nem poderá ser usado em outras datas;

- Em caso de saída antecipada, por quaisquer razões não será feita devolução e nem será feito crédito 

do valor para uso posterior.

 

9) DESISTÊNCIA APÓS A ENTRADA:

- A desistência de estada na chegada ou após a entrada no hotel, como também a saída antecipada 

por qualquer motivo não dará direito a qualquer tipo de restituição, reembolso em dinheiro ou 

crédito em novas diárias, acarretando a perda total da quantia paga pelo pacote ou diária.


