
   TARIFÁRIO TJ- CE – 2018  

CATEGORIA BALCÃO TARIFA ACORDO 2018

SGL DBL SGL DBL
LUXO R$550 R$660 R$230 R$270
LUXO ESPECIAL R$595 R$705 R$255 R$295
LUXO SUPERIOR R$640 R$750 R$280 R$320
SUPER LUXO R$685 R$795 R$305 R$345

VALIDADE 02/01 a 24/12/2018 01/01 a 30/06/2018

Condições Gerais:

• Tarifas serão acrescidas de 15% de taxas;
• Valores não comissionáveis;
• Check in a partir das 15:00h e Check out as 12:00h;
• As tarifas incluem café da manhã servido no Restaurante O Capo;
• Os serviços de acesso à Internet nos apartamentos, Fitness Center, Piscina, 

Copa do Bebê, Kids Club e Estacionamento com Manobrista são gratuitos aos 
hóspedes;

• Cobramos Taxa de Turismo de R$ 2,00 por apartamento/dia;
• 01  (uma)  criança  de  até  12  anos  no  mesmo  apartamento  dos  pais  terá 

cortesia de diárias e café da manhã;
• Não dispomos de apartamentos triplos. Uma terceira pessoa no apartamento 

será acomodada em sofá cama com acréscimo de R$ 40,00+15% de taxas 
na tarifa do duplo;

• Em caso de não disponibilidade de apartamentos, por motivo de força maior, 
o hotel se reserva ao direto de transferir o hóspede para um hotel de mesma 
categoria ou categoria superior.

• Tarifas não são válidas para Grupos, Réveillon, Congressos e Eventos.  
• ATENÇÃO: Trabalhamos com Sistema de Otimização de Receitas que 

poderá bloquear a tarifa de acordo com a ocupação do hotel.
• Prazo para cancelamento da reserva sem ônus: até 72h antes da data do 

check  in,  caso  contrário  será  cobrada  01  (uma)  diária  referente  ao 
Cancelamento ou No Show;

• Reservas  não garantidas  serão canceladas  automaticamente  às  18:00h da 
data de entrada. Para garantir a reserva é necessário o envio de autorização 
de débito preenchida ou depósito antecipado do valor referente à primeira 
diária. O valor é não reembolsável em caso de cancelamento ou no show.

• Para as reservas feitas com pagamento direto no hotel será feita a cobrança 
antecipada da hospedagem no momento do registro (check in).

Forma de Pagamento:

• Faturamos para 15 dias após a saída do hóspede, mediante crédito aprovado, 
caso contrário, as diárias deverão ser pré-pagas ou pagas direto no check out, 
nestes casos, será solicitado cartão de crédito na chegada do hóspede como 
garantia;

• Não aceitamos cheques
• Aceitamos todos os cartões de crédito, exceto Hipercard.

Informações:

• Central de Reservas SP: 0800 11 8778
• Reservas Fortaleza: (85) 3455.5260
• Reservas3@holidayfortaleza.com.br   

Atenciosamente,

Fádua Martins
Gerente Comercial
fadua@holidayfortaleza.com.br 

Av.Hist.Raimundo Girão, 800
Praia de Iracema
Cep. 60165-050

Fortaleza, Ceará – Brasil
Tel: (55) (85) 3455-5000
Fax:(55) (85) 3455-5055

reservas3@holidayfortaleza.com.br
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