FICHA DE HOSPEDAGEM
LOCAL DA HOSPEDAGEM OFICIAL
Enotel Convention & SPA
Rodovia PE-09 Gleba 6 BA - Porto de Galinhas
Praia do Cupê - PE - Brasil (81) 3552-3442
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Data

DADOS CADASTRAIS

Nome completo
E-mail

CPF

Identidade / Tipo / UF

Data de Nascimento

Endereço
Bairro

Cidade

CEP

2

Tel/comercial

Tel/residência

Celular

DADOS DA HOSPEDAGEM [Mínimo de 04 (quatro) noites] - VALORES POR PESSOA

[check-in terça-feira 14:00h e check-out Domingo 12:00h] PERÍODO DE 16 A 22 DE NOVEMBRO DE 2021

PACOTE PARA 06 (seis) NOITES
ENOTEL LUXO

APTO SGL
R$ 5.646,00

APTO DBL
R$ 3.966,00

APTO TPL
R$ 3.517,98

APTO CHD (07 a 12 anos)
R$ 2.138,16

[check-in quarta-feira 14:00h e check-out Domingo 12:00h] PERÍODO DE 17 A 22 DE NOVEMBRO DE 2021

PACOTE PARA 05 (cinco) NOITES
ENOTEL LUXO

APTO SGL
R$ 4.705,00

APTO DBL
R$ 3.305,00

APTO TPL
R$ 2.931,67

APTO CHD (07 a 12 anos)
R$ 1.781,80

[check-in quinta-feira 14:00h e check-out Domingo 12:00h] PERÍODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DE 2021

PACOTE PARA 04 (quatro) NOITES
ENOTEL LUXO

APTO SGL
R$ 3.764,00

APTO DBL
R$ 2.644,00

APTO TPL
R$ 2.345,33

APTO CHD (07 a 12 anos)
R$ 1.425,44

DBL - R$ 661,00
DIÁRIA POR PESSOA:
SGL - R$ 941,00
TPL - R$ 586,33
CHD de 07 a 12 anos - R$ 356,33
VALOR DO TRANSFER IN/OUT - POR PESSOA R$ 200,00 (não estão incluso nas diárias) Crianças até 05 anos não pagam
Quant. de noites

Período

À vista

À prazo em

Boleto Bancário

Cheque

Depósito

Cód. segurança

Banco Santander // Ag: 1005 // Cc: 13.001077-5
CNPJ:92.920.727/0001-05 Favorecido à Daisy Tur

Cartão - Bandeira

VISA
Nome como está no cartão
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Crianças < 13 anos (Max. 2)

Total

parcelas de R$

Dinheiro

Cartão Validade

Adultos > de 12 anos

MASTERCARD

AMEX

DINERS

Cartão Nº

OBRIGAÇÕES

Parágrafo Único: É de inteira responsabilidade do Hotel ENOTEL, a garantia da reserva no período acima contratado. Todas as
providências em relação a hospedagem, fica a cargo do Hotel ENOTEL, obedecendo apenas seu livre critério sem ingerência
do CONTRATANTE quanto aos horários de check ins, check outs, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTAR (serviços All inclusive).
Todas as despesas de caráter pessoal como serviço médico, lavanderia e demais serviços não discriminados neste
documento, são de responsabilidade dos hóspedes,
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CLÁUSULA ÚNICA

O não pagamento de qualquer uma das parcelas referentes à reserva, em prazo igual ou maior que 30 dias, dará ensejo a
rescisão motivada do contrato, em que pese já ter ocorrido o pagamento de quaisquer parcelas por parte do contratante,
fato esse que não dará o direito de ser restituído das parcelas outrora pagas.
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FORO As partes abaixo identificadas têm entre si, justo e acertado os termos de hospedagem apresentados

neste documento. Para a solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste
contrato, em relação às quais não se viabiliza uma composição amigável, as partes elegem o Foro da Comarca da empresa
Daisy Tur Passagens e Turismo LTDA e renúncia com expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Atesto a veracidade das informações descritas neste documento completo em ambas as partes e concordo integralmente
com os valores, formas de pagamento e restituições.

Contratante___________________________________

_____________________________
Daisy Tur Passagens e Turismo LTDA
[CNPJ: 92.920.727/0001-05]
Sra. Rejane Dutra [Representante Legal]
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POR PESSOA R$ 200,00 (não estão incluso nas diárias)

TRANSFER IN / OUTCrianças até 05 anos não pagam, mas tem que informar

Sim

Não

Trecho
Data chegada
Data retorno
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/

/2021

/

/2021

Horário aproximado

Companhia aérea

Horário aproximado

Companhia aérea

PASSAGENS AÉREAS - OPCIONAL -

Sim
Não
Companhias: TAM e GOL, com desconto promocional sobre as tarifas publicadas na web.

Trecho
Data chegada
Data retorno
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/

/2021

/

/2021

Horário aproximado

Companhia aérea

Horário aproximado

Companhia aérea

CANCELAMENTO

Referente ao transfer e aéreo, ambos serão restituídos conforme as normas das empresas.
A respectiva restituição do valor de cancelamento da hospedagem procederá da seguinte forma:
Até 31/03/2021: Restituição de 80% (oitenta por cento) do valor recebido;
Até 30/04/2021: Restituição de 60% (sessenta por cento) do valor recebido;
Até 31/07/2021: Restituição de 40% (quarenta por cento) do valor recebido;
Até 30/09/2021: Restituição de 20% (vinte por cento) do valor recebido.
De 01/10/2021 até a data do evento: Não haverá restituições.
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TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE - FORMALIZAÇÃO

Pelo presente instrumento de declaração pública, a SBOE – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLO-GIA ESTÉTICA, com
sede na Avenida Rio Branco, 156 – Sala 2405 – Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP. 20040 - 901 inscrita no CNPJ sob o nº.
97.453.500/0001-10 e do ENOTEL HOTELS & RESORTS S.A com sede na Rodovia PE-09, Gleba 6BA, Porto de Galinhas,
Ipojuca/PE, inscrita no CNPJ sob o n°. 03.787.288/0001-84; dão ciência a quem interessar possa e ao público em geral,
das condições negociais que estabelecem para contratação de reservas antecipadas nas hospedagens. Condições estas a
que se submetem, obrigando-se a cumpri-las e fazê-las boas, as quais, devidamente divulgadas e cientificadas aos seus
clientes que optarem por realizar reservas antecipadas com a SBOE, sendo que assinado ou confirmado via internet
confirmando a reserva. Sendo assim estarão dando o aceite tendo ciência de todas as condições explicitas nesse
documento. A seguir as condições ora estabelecidas e tornadas públicas, para que delas não se alegue desconhecimento.
1. As reservas serão consideradas a partir das 14h da data de chegada até as 12h da data de saída; qualquer
tolerância dependerá da disponibilidade que deverá ser expressamente autorizada pelo hotel;
2. As reservas somente serão confirmadas após o pagamento do sinal ou do total conforme a opção definida na
reserva;
3. Em caso de cancelamento com até 30 dias de antecedência: O pagamento efetuado poderá ser integralmente
restituído com até 10 dias após a data de análise da solicitação de cancelamento, poderá ser transferido para
uma reserva futura ou para outra pessoa.
4 - Havendo diferença de tarifas conforme o período escolhido e número de pessoas, essa será cobrada no checkout;
5. Se não houver solicitação formalizada de cancelamento, dentro dos prazos estabelecidos para liberação do
apartamento, o total já pago fica como no-show da hospedagem e o apartamento ficará bloqueado até o
fechamento do valor pago;
6. Reservas confirmadas mediante pagamento de sinal, o apartamento ficará bloqueado até as 12h do dia seguinte
da data programada para chegada;
7. Na hospedagem está incluso o almoço as 14h no dia do check-in, serviços All inclusive durante a estadia ou
outros serviços especificados na reserva;
8. Fica acordado que este contrato será regido pelo código Civil Brasileiro, sendo instituído o foro da Cidade do Rio
de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas. (NO CASO DE EMPRESA)
9. Fica acordado que este contrato será regido pelo código de Defesa do Consumidor, sendo instituído o foro acima
já citado, para dirimir quaisquer dúvidas. (NO CASO DE P. FÍSICA)
10. Cortesia para crianças menores de 13 (treze) anos no máximo 02(duas), só serão concedidas desde que
compartilhem o mesmo quarto com os pais (o quarto possui 2 camas de casal).
11. Apartamentos DBL possuem 02 camas queens size não sendo possível colocar cama extra.
12. O transfer (in/out - aeroportoxhotelxaeroporto) é cedido gratuitamente para crianças até 05 anos de idade e
para garantir a viagem deve ser comunicado a empresa de turismo. Após esta idade, o valor cobrado é o mesmo
que um adulto.
Daisy Tur Passagens e Turismo LTDA
Rua 24 de Outubro, 1221/701 - Auxuliadora - Porto Alegre - RS
CEP: 90510-003 - Celular (51) 99785-1440 - E-mail rejanepetersen@hotmail.com

