Empresa: Unicamp
Agência:
Contato: Paula Vianna
Telefone:
E-mail: povianna@gmail.com
Cotação: 2017/0308
08 de Março de 2017.

Prezados
Agradecemos o interesse e confiança demonstrado pela Meliá Hotels International e em particular, ao nosso Hotel
Meliá Campinas para a realização de seu evento.
O Meliá Campinas oferece:
• Hotel de categoria 5 estrelas, localizado no coração do Cambuí, o bairro residencial mais nobre de Campinas.
• Quartos acolhedores divididos em diversas categorias e equipados com refinados detalhes para o seu maior
conforto ao final do dia.
• Internet banda larga, como cortesia, em todos os quartos e espaços do Hotel afim de sempre lhe manter
conectado.
• Nosso renomado restaurante DEL JARDÍN com cardápio variado sempre explorando os seus sentidos.
Utilizamos produtos de pequenos produtores locais afim de dar um sabor único a todos os pratos. Todas as
massas do nossos cardápio também são produzidas aqui, mantendo sempre o frescor e qualidade de um
produto recém preparado.
• Serviço de quarto disponível 24 horas por dia para garantir a sua satisfação a qualquer momento.
• Fitness Center, disponível para todos nossos hóspedes, conta com sauna seca, bem como piscina semiolimpica, alem de serviço de massagista (Agendado).
• Até 06 salas de reunião adaptáveis para o seu evento e equipadas com a mais moderna tecnologia em
equipamento audiovisuais.
• Localização privilegiada a apenas 15 minutos do Aeroporto Internacional de VIRACOPOS e com fácil acesso as
principais rodovias que ligam Campinas as cidades da Região e a Capital (Bandeirantes, Anhanguera, Dom
Pedro, Santos Dumont)
• Localização privilegiada com fácil acesso aos principais pontos turísticos e centros de compras de Campinas
(Parque Taquaral, Bosque dos Jequitibás, Mercado Municipal, Estádios Municipais, Shopping Center, etc.)
Por gentileza, entre em contato conosco diretamente no telefone (19) 3753-8028 / 3753 8018 ou por e-mail:
eventos.campinas@meliahotels.com.br
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HOSPEDAGEM
*Não há pré-bloqueio efetuado
**Tarifas Comissionadas: Não
***Os valores abaixo são para grupos e reservas fechados diretamente conosco. Elas não se aplicam a reservas
por adesão, que estão sujeitos a valores do dia. Exceto em prévio acordo.
Qtde

Datas

Categoria do

Tipo de

Individual

Apartamento

Cama

ou Duplo

Meliá Guest Twin

Twin*

Meliá Guest Twin

Twin*

Classic Queen

Queen**

Classic Queen

Queen**

Premium Room

Queen**

Premium Room

Queen**

Gran Premium

Queen**

Gran Premium

Queen**

Diária negociada para este
Diária

INDIVIDUAL R$ 509,00

grupo
R$ 295,00

R$ 579,00

R$ 345,00

INDIVIDUAL R$ 539,00

R$ 345,00

DUPLO

R$ 609,00

R$ 395,00

INDIVIDUAL R$ 639,00

R$ 405,00

DUPLO

R$ 709,00

R$ 455,00

INDIVIDUAL R$ 749,00

R$ 465,00

DUPLO

DUPLO

R$ 799,00

R$ 515,00

Café da manhã Buffet não incluso (R$ 42,00 por pessoa)
Acrescentar 10% de taxas sobre o valor do café da manhã
*TWIN: Apartamento com duas camas de solteiro
**QUEEN: Apartamento com uma cama de casal
Pré-autorização em cartão de crédito no CHECK IN: Será solicitada uma pré-autorização em cartão de crédito no
ato do check in, como forma de garantia dos extras. Caso a empresa ou agência garanta os extras não pagos no
check-out, a pré-autorização não é solicitada.
•
Não efetuamos bloqueio para quantidade inferior a 10 apartamentos e para datas muito próximas (Menos de
30 dias) a proposta enviada
•
5% de ISS não incluído no valor da diária
•
R$ 4,00 de taxa de turismo não incluído.
•
Diária do estacionamento é de R$ 26,00 + 5% ISS.
•
Horário de check in – 14h00
•
Horário de check out – 12h00
•
As tarifas anteriores são por apartamento, por noite, com base na ocupação dupla e/ou simples.
•
Early check in – Será cobrada meia diária para check in entre as 09h30 e as 14h00 e 01 diária para check in
antes das 09h30. (Confirmado conforme disponibilidade do hotel).
•
Late check out – Será cobrada meia diária para check out até as 18h00 e 01 diária após as 18h00 (Confirmado
conforme disponibilidade do hotel).
•
Caso o grupo sofra alterações consideráveis em seu número de apartamentos, uma renegociação de tarifa
poderá ser feita;
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•
•
•

O prazo para cancelamento e/ou alteração deste grupo, além do envio de rooming list e demais políticas serão
definidas após a confirmação do grupo (no envio do contrato para assinatura);
É obrigatória a garantia de no show para grupos.
Brindes nominais R$ 15,00 por abertura de porta / Brindes diversos R$ 10,00 por abertura de porta

Todas as reservas tem garantia de No-Show. Caso o hospede não faça o check in, será cobrado o valor das diárias
de todo o período solicitado.
Política para crianças: Cobrança de R$ 95,00 + 5% ISS por cama extra para crianças com idade entre 07 e 12 anos,
máximo de 01 cama extra por quarto. A ocupação máxima por quarto é de 02 adultos e 01 criança. Não é permitida
a ocupação tripla ou quádrupla.
Hospedagem de menores: Caso a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis, é obrigatória a
apresentação de um documento que comprove este parentesco no momento do check-in. Caso seja uma pessoa
sem parentesco ou com parentesco de qualquer outro grau (como tios, primos, avós, etc.), será necessária a
apresentação no check-in de uma autorização por parte dos pais da criança com firma reconhecida em cartório.
Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel,
pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
*Para faturamento, favor nos consultar, pois será feita uma analise de credito junto ao nosso financeiro para tal
liberação, assim como o valor a liberar.
**O Pagamento de todo o evento/grupo também pode ser realizado via cartão de crédito. Para esta forma de
pagamento, os dados do cartão devem ser enviados ao hotel com 15 dias de antecedência e será feita uma préautorização no valor aproximado do evento/grupo para verificação de limite de crédito.
***Para empresas sem liberação de faturamento e sem possibilidade de pagamento via cartão de crédito, o
pagamento deverá ser 100% antecipado e a Nota Fiscal será emitida em nome de pessoa jurídica.
Eventuais extras devem ser pagos via cartão de crédito ou boleto bancário no dia seguinte ao final do evento.
A Nota Fiscal somente será emitida após o pagamento total dos extras do grupo/evento.
O pagamento deverá ser realizado com pelo menos 15 dias de antecedência ao check in do grupo/evento.
Atrasos incorrerão em multa de 2% ao mês e juros de 0 ,33% ao dia.
Não aceitamos cheques.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO APÓS CONFIRMAÇÃO DO EVENTO
ALIMENTOS E BEBIDAS
• 50 dias ou mais antes da chegada, sem multa
• De 49 a 25 dias antes da data de chegada, se o cancelamento atinge mais de 50% dos participantes, será cobrado
20% dos serviços de banquetes contratados pelo número de pessoas canceladas*.
• De 24 a 15 dias antes da data de chegada, se o cancelamento atinge mais de 25% dos participantes, será cobrado
40% dos serviços de banquetes contratados pelo número de pessoas canceladas*.
• De 15 a 7 dias antes da data de chegada, se o cancelamento atinge mais de 10% dos participantes, será cobrado
60% dos serviços de banquetes contratados pelo número de pessoas canceladas*.
• A partir de 6 dias antes da data de chegada, até o dia da chegada, será cobrado na conta principal o total dos
serviços contratados.
Caso o cardápio não tenha sido escolhido, o valor será calculado com base no cardápio mais econômico .
SALAS DE REUNIÕES
•

51 dias ou mais antes de chegada, sem multa
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•

50 dias antes da data de chegada, será cobrado 25% do valor de todos os salões cancelados

•

20 dias antes da data de chegada, será cobrado 50% do valor de todos os salões cancelados

•

A partir de 19 dias antes da data de chegada até o dia da chegada, será cobrado o valor total dos salões
cancelados

CANCELAMENTO E REDUÇÃO NO NÚMERO DE QUARTOS
CANCELAMENTO TOTAL DE QUARTOS

•

Entre 120 e 60 dias antes, será cobrado 50% do total estimado de quartos

•

Entre 60 e 10 dias antes, será cobrado 75% do total estimado de quartos e serviços

•

Entre 10 dias e a data do evento, será cobrado 100% do total estimado, incluindo-se quartos e serviços

REDUÇÃO DO NÚMERO DE QUARTOS

•

De 90 a 60 dias antes, será permitida uma redução sem multa de 35 % do total de diárias. Se a variação for
superior a
35 %, será cobrado 20 % das diárias reduzidas.

•

Entre 59 e 30 dias, será permitida uma redução sem multa de 25 % do total de diárias. Se a variação for
superior a 25 %, será cobrado 50 % das diárias reduzidas.

•

Entre 29 e 10 dias, será permitida uma redução sem multa de 10 % do total de diárias. Se a variação for
superior a 10%, será cobrado 75% das diárias reduzidas.

•

Entre 9 e 3 dias, será permitida uma redução sem multa de 5 % do total de diárias. Se a variação for superior a
5%, será cobrado 85 % das diárias reduzidas.

• 3 dias antes do dia de chegada, caso venha a ocorrer uma redução, será cobrado o total das diárias reduzidas.
As condições econômicas mencionadas têm validade de 15 dias e as tarifas aplicar-se-ão exclusivamente às datas
cotadas
Este orçamento não tem natureza de reserva.

Hotel Melia Campinas
Rua Severo Penteado, 140 – Cambuí. 13025-050 – Campinas (SP) – Brasil
Tel: (55-19) 3753-8028 - E-mail: eventos.campinas@meliahotels.com.br

