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GARANTA JÁ A SUA RESERVA!! 
 
 

ENOTEL  

CONVENTION & SPA 

 

PACOTE 3 NOITES 

11 a 14 de Setembro 2019 

Por apartamento 

NOITE EXTRA 

Por apartamento 

 

HOTEL 

Tipo 

Apto 
SOLTEIRO DUPLO TRIPLO SOLTEIRO DUPLO TRIPLO 

Enotel Convention & Spa 

(Hotel Oficial) 
Standard R$ 1.956 R$ 2.610 R$ 3.393 R$ 652 R$ 870 R$ 1.131 

 Tarifas válidas apenas para o período do evento; 

 Tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso; 

 Noites extras serão sujeitas a disponibilidade;  

 Diárias com allinclusive. 
 

MAIS INFORMAÇÕES 

E-MAIL eventos@pontestur.com.br 

TELEFONE 81 3302-4516 / 3302-4549 

 
Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto: 

 

 Transfer Regular (IN/OUT) Aeroporto/Enotel/ Aeroporto – R$ 120,00 – Regular – Valor por pessoa (Em 
caso de junção de vôos o cliente poderá aguardar até 40 minutos no aeroporto, podendo dividir o 

veículo com outros passageiros e ocorrer paradas em outros hotéis). 
Valor válido para voos a partir das 07h00 até 20h00, após este horário será praticado transfer 
privativo; 

 
 Transfer Privativo (IN/OUT) Aeroporto/Enotel / Aeroporto – R$ 560,00 – Valor por carro (até 04 

lugares) - É disponibilizado um veículo exclusivo, onde o cliente é encaminhado para o veículo no horário 
acordado, além de não haver nenhuma parada no trecho. 

 
 Caso não adquira a compra das passagens aéreas com a Pontestur, o cliente poderá comprar os 

transfers e informar com 15 dias antes da viagem os dados dos vôos para o e-mail: 
eventos@pontestur.com.br 

 
Depósito Bancário -  A vista ou parcelado através de deposito bancário, finalizando o pagamento em 10 de 

Aggosto de 2019, como garantia da reserva. Parcela  mínima de R$ 100,00. 
 OBS. A reserva só será confirmada após o pagamento. 
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Observações de Hospedagens: 
 - Check-in as 15:00 e Check-out as 12:00; 
- Diárias em sistema de all inclusive; 
- Preços por apartamento em reais vigentes nesta data, sujeito a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade 
de lugar; 
- As reservas de hotel serão consideradas confirmadas após o recebimento do respectivo pagamento; 
- Early Check- in ou Late Check-Out serão autorizados somente mediante disponibilidade do hotel e o 

pagamento deverá ser feito direto no hotel; 
 
Políticas para alterações de reserva: 
 Após o recebimento do voucher do hotel pelo hóspede será cobrada multa de R$ 50,00 por alteração, que 
deverá ser paga no ato da solicitação. 
  
Observações de cancelamento: 

 Até 60 dias antes da viagem, devolução com multa de 10% do valor pago. 
 De 59 até 30 dias antes da viagem, devolução com multa da 1° diária do pacote. Após este prazo não 

haverá reembolso. 
 Solicitações de cancelamento e reembolso só serão aceitas somente por escrito. 

  
 IMPORTANTE: 

- Esclarecemos que Agências de Turismo intermediárias em Congressos e Eventos não emitem Nota Fiscal, 
conforme LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008. Artigo 115, parágrafo 4°. ; 
- Para nossos clientes participantes emitimos Recibos demonstrativos dos serviços tomados;  


