Valores :
DIÁRIA STANDARD SGL R$ 154,00 -

café da manhã e internet inclusos

DIÁRIA STANDARD DBL R$ 174,00 -

café da manhã e internet inclusos

DIÁRIA STANDARD TPL R$ 269,00 -

café da manhã e internet inclusos

Incluído :
INTERNET. wi-fi grátis somente para hóspedes que efetuaram sua reserva diretamente com o
Hotel por meio do nosso site, APP ou via fone. (Acesso wi-fi no apartamento e lobby do hotel).
R$ 3,00 taxa de turismo/room tax, por dia, por apto.
CAFÉ DA MANHÃ. Incluso, servido no restaurante.
GARAGEM. Reservas não necessária. R$ 35.00 por dia.
Descrição do apartamento Standard: TV LCD, piso porcelanato, cofre eletrônico, secador de
cabelo, tv a cabo, ar condicionado, frigobar, telefone com discagem direta, serviço de quarto
24h, janelas anti-ruídos e mesa para trabalho.

Para efetuar sua Reserva:
* Reservas sem garantia de no-show serão mantidas até às 16h da data do check in, após este
horário a reserva poderá ser cancelada sem aviso prévio.
* Para garantir a sua reserva de “no show”, forneça os dados de seu cartão de crédito no ato
da reserva ou efetue o pagamento via banco da primeira diária e envie o comprovante por email.
* Dados bancários do hotel: Bradesco cod. banco 237, agencia 7979 conta 6089-5, CNPJ
14.653.484/0001-82, titular Daniela Bittar Homsi EPP.
* O não comparecimento das reservas garantidas de “no show”, sem o cancelamento em até
24 horas antes do check in acarretará na cobrança do valor primeira diária;
* Em caso de pagamento via depósito ou transferência bancária, é obrigatório a apresentação
do comprovante no check in;
Contato para reserva ; reservas@brasiliaimperialhotel.com.br/ 61 3425- 0000

Política de Cancelamento:
* Prazo de 24h antes da data check in para cancelamento ou alteração da reserva.
* O não cancelamento das reservas garantidas de no show acarretará na cobrança no valor de
uma diária.

