Sertãozinho, 01 de Março de 2018.
Congresso de Política Sobre Álcool, Drogas e Outros Vícios.
A/C: Luiz Agranito
E – mail: lc.agrajr@gmail.com
Ref.: Tarifa Acordo:
É com muita satisfação que enviamos sua tarifa acordo para o período de
14 a 15/09/18.
Comfort Hotel Sertãozinho
Rua Carlos Gomes, 627
Cep: 14160 – 020 – Sertãozinho – SP
Localização:
Localizado na Rua Carlos Gomes nº 627 esquina com a Rua José Bonini no Centro de
Sertãozinho, a 200 Metros da Praça 21 de Abril, o Comfort Hotel Sertãozinho, classificado na
categoria MidClass, possui perfil funcional e acolhedor, oferecendo muita praticidade e conforto
aos hóspedes, além de todos os serviços essenciais e conveniências.
Infra-Estrutura:
“O Hotel possui 112 apartamentos modernamente equipados e informatizados com fechadura
eletrônica de cartão magnético, Olho mágico, Trava de segurança, mesa de trabalho com
cadeira ergonômica e internet banda larga cortesia wifi, TV a cabo, ar condicionado Split,
frigobar completo, Room Service até as 00hs, cofre digital, secador de cabelos, ducha higiênica
além de camas padrão americano com colchões Box Spring que lhe proporciona um sono
tranquilo e reparador.
No Comfort Hotel Sertãozinho, os apartamentos estão divididos em duas categorias. São eles:
“Superior - 104 apartamentos com 18m² no padrão da bandeira reconhecido
internacionalmente, TV 32” LCD com pacote canais de TV a cabo, ar condicionado Split,
secador de cabelos, cofre digital. Opção com cama casal ou duas solteiro.
“Luxo - 08 apartamentos de 21m², equipados com decoração diferenciada, TV de LCD 32” e
pacote de canais de TV a cabo, Ar Condicionado Split, Secador de Cabelos, cofre digital, 1
água cortesia, kit chaleira com chás e cappuccino cortesia e abertura de cama com paparico.
Dentro de toda essa estrutura contamos ainda com 5 apartamentos para portadores de
necessidades especiais e não fumantes e apartamentos conjugados para famílias.
O hotel possui área de lazer localizada no mezanino com Fitness Center, Piscina com deck,
solarium e varanda. O Comfort oferece ainda todo o suporte para reuniões de trabalho com 01
sala flexível com capacidade total até 140 pessoas em auditório, 1 sala para 50 pessoas, 2
Board Rooms para entrevistas e reuniões com capacidade para até 8 pessoas. Dentro do
empreendimento o Restaurante e Choperia Chopp Time oferecem cozinha internacional e
típica regional, sendo reconhecido como o melhor restaurante da cidade.
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Tarifas:
Tipo de
Apartamento
Superior
Luxo

Tarifa Referencial
Individual

Duplo

R$ 187,00

R$ 227,00

R$ 222,00

R$ 252,00

Tarifa Acordo
Individual

Duplo

R$ 132,00

R$ 132,00

R$ 162,00

R$ 162,00

*Acrescer 10% de taxa de serviços
CONDIÇÕES DE SERVIÇOS:
Valores não incluem taxa de Serviço (10%);
Estacionamento coberto com manobrista 24 horas - R$ 12,00 por dia/por
veículo;
Café da manhã cortesia servido no restaurante Chopp Time;
Internet banda larga sem custo adicional nos apartamentos;
Piscina e academia;
Tarifas não validas em períodos de feiras (Agrishow/Fenasucro), eventos e
congressos na cidade;
Tarifas válidas até 31/12/2018;
Tarifas podem sofrer alteração sem aviso prévio;
Programa de Recompensa
DOTZ é um dos programas de recompensas da Atlantica Hotels onde você ganha
DOTZ para trocar por vantagens, prêmios e mais de 10 mil produtos e serviços.
Na Atlantica Hotels, participando do programa DOTZ, todos podem ganhar na
mesma reserva.
Agentes de viagens e secretárias ganham 1 DOTZ a cada R$2,00 gastos em
hospedagem
Quanto mais se hospeda ou reserva, mais prêmios ganha.
Agradecemos por escolher a Atlantica Hotels International como sua opção de
hospedagem.

Atenciosamente,
Maria Carolina Bighetti Anceschi
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