Proposta de hospedagem
Período: 02 a 07 de Novembro de 2014
Validade da proposta: específica para o período

Ao XIV Simpósio Brasileiro em Segurança de
Informação e de Sistemas Computacionais - UFMG
Att.: Mário Alvim
Tel: (31) 3409-7543
E-mail: msalvim@dcc.ufmg.br

San Diego Suítes Pampulha
Rua Otacílio Negrão de Lima, 1624
Belo Horizonte, MG, CEP 31365-450
Tel: (31) 3614-6500

Recebemos a sua solicitação de hospedagem e agradecemos a oportunidade de fazer parte
dos hotéis de sua preferência.
San Diego Suítes Pampulha, localização estratégica em um dos principais cartões postais de Belo
Horizonte. Situado na orla da lagoa, a 5km do aeroporto da Pampulha, a 35km do aeroporto
Internacional de Confins e a 1,5 km do estádio Mineirão e do ginásio Mineirinho.
O hotel é voltado para quem busca uma combinação entre conforto, praticidade e espaços
adequados para lazer. Todas as nossas suítes são equipadas com TV a cabo, ar condicionado e
internet wireless.

Tipo de Apartamento
Suíte Standard Single
Suíte Standard Double
Suíte Luxo Single
Suíte Luxo Duplo
Suíte Master Single
Suíte Master Duplo

Tarifa Balcão

Tarifa Acordo

R$ 735,00
R$ 845,00
R$ 845,00
R$ 972,00
R$ 972,00
R$ 1118,00

R$170,00
R$200,00
R$227,00
R$261,00
R$261,00
R$300,00
Encargos: 5% de ISS
R$ 3,00 Room tax

Obs.: Informamos que nenhum bloqueio foi efetuado e que o mesmo será confirmado mediante
disponibilidade. Ficamos no aguardo de sua solicitação.

Condições:

















Café-da-manhã servido no coffee shop incluído na diária; 
Internet Wireless: free; 
Tarifas não comissionadas; 
Forma de pagamento: pagamento direto ou faturado em 15 dias, mediante consulta/cadastro; 




Estacionamento: cobrado à parte 
Hospedagem para menores de idade, somente com apresentação de documentos de acordo
com exigências do Juizado de Menores; 
Tarifas não são válidas para grandes feiras e eventos; 
Tarifas válidas mediante disponibilidade do hotel e sujeitas a reajustes sem aviso prévio; 
Horário check in: 14h00min (somente para grupos); 
Reservas sem garantia de no-show serão automaticamente canceladas às 18h00min no dia do
check-in. 






Política de criança no apartamento dos pais: 01 criança até 09 anos não paga. Acima de 09
anos é cobrado + 25% sobre o valor do casal para a criança. 

Faça sua reserva através da Central de Reservas Hotéis Arco: 4007-1802 (principais capitais): 0800 607 2011 (tollfree); 55 31 3524
5599 (telefax); ou pelo e-mail reservas@arcohoteis.com.br.
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Esperando poder atendê-los, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.
Atenciosamente,

Fernanda von der Heiden
Suporte Comercial
(31)3524-5580 / 5582

Atenção: Essa proposta não garante reserva.

Faça sua reserva através da Central de Reservas Hotéis Arco: 4007-1802 (principais capitais): 0800 607 2011 (tollfree); 55 31 3524
5599 (telefax); ou pelo e-mail reservas@arcohoteis.com.br.

