
CAFÉ CAFÉ

Promenade Angra Quarto Superior R$ 308 R$ 519

Quarto Luxo R$ 346 R$ 550
Suite Duplex Jardim R$ 409 R$ 611

Fone: (24) 3421-1100 Suite Duplex Piscina R$ 470 R$ 671

Informações Adicionais:

Política de CHD:

Condições:

Cancelamento e No-Show:

Horário do check in: 15:00 Horário do check out: 12:00

Black out dates:

Feriados e pacotes: Pagamento total antecipado em até 48 horas depois de solicitada a reserva.

Executivo de Contas

Tarifas não válidas para períodos de feriados, grandes eventos, congressos, Carnaval e Reveillon. (Para maiores informações 

consultar o departamento de reservas)

A categoria Family inclui 2 crianças free de até 12 anos.

Cancelamentos e alterações de reservas individuais serão efetuados no máximo com 3 dias de antecedência ao check-in, após 

esse prazo será cobrada a primeira diária;

Canais de atendimento:

Agradecemos a preferência e aguardamos suas reservas!

Para grupos acima de 11 acomodações: grupos@promenade.com.br 

Para reservas individuais: angra @promenade.com.br 

As categorias SUPERIOR e LUXO incluem 1 criança free até 12 anos. 

Estacionamento incluso.

Feriados e períodos com pacotes especiais: Deverá ser feito o pré-pagamento e o cancelamento será não reembolsável.

Tarifas e taxas sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Acrescentar 5% ISS sobre a diária. Não cobramos taxa de serviço;

Rodovia Rio Santos Km 488, s/ número - Pontal - Angra 

dos Reis

• Categoria DUPLEX  - os valores acima se referem à 2 adultos e 2 crianças de até 12 anos. Para o terceiro adulto será acrescido 

25% e para 2 adultos 50% do valoir da diária.

• Family Plan - Exclusivo para as categorias Superior e Luxo: um segundo apartamento acomodando 1 adulto e até 2 crianças de 

até 12 anos ou 3 crianças de até 12 anos terá 25% de desconto, desde que na mesma categoria do primeiro apartamento.

Internet Wi Fi Cortesia nas acomodações e áreas sociais;

Lazer incluído exceto motorizados, terceirizados, spa ou qualquer atividade extra que esteja ocorrendo.
Reservas confirmadas estarão ativas até 12:00 da data seguinte do check in (necessário garantir o No-show). Após este horário o 

cancelamento será automático;

SABESP TARIFÁRIO MEGA 2018

Angra dos Reis

• As tarifas incluem café da manhã servido no restaurante do hotel. 

• As categorias SUPERIOR e LUXO comportam 2 adultos e 1 criança de até 12 anos (acomodada no sofá-cama). 

EM CASO DE NO-SHOW SERÁ COBRADA UMA DIÁRIA. PARA FERIADOS E PERÍODOS COM PACOTES ESPECIAIS SERÁ COBRADO O 

VALOR TOTAL DA RESERVA;

Apart Hotel Acomodação
CAFÉ

• Tarifas válidas até dezembro de 2018, exceto feriados, datas nobres e congressos.


