INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O HOTEL CASA GRANDE GUARUJÁ
1 - O Hotel
Casagrande Hotel Resort & SPA
Av. Miguel Stéfano, 1.001
Praia da Enseada
Guarujá - SP
Brasil
Fone: (55-13)3389-4000
site: www.casagrandehotel.com.br

2 - Tabela de preços das diárias em US$
Categoria

Individual

Duplo

Triplo

Premium

163

228

306

Apto. Luxo

213

285

374

Apto. Luxo
Varanda

230

305

399

Apto; Luxo
Superior

260

337

-

Suíte Máster
c/ 01 aptos

491

619

-

Suíte Máster
c/ 02 aptos

751

959

-

Observações
a - Os preços acima são acrescidos de 10% referentes a impostos.
b - Foram reservados 50 aptos., sendo 20 aptos. Premium individual e, 30 aptos. Premium duplos.
c - Nos preços acima estão incluídos: café da manhã, almoço e jantar.

3 - Como proceder para fazer a reserva
a - Fazer as reservas diretamente com o hotel, ligando para o telefone (55-13) 3389-4000 e falar com
o Depto. de Reservas ou, ainda, enviar e-mail para: reservasguaruja@casagrandehotel.com.br.
As tarifas citadas no item dois foram negociadas com o Hotel Casagrande. É fundamental que o

participante se identifique como "Evento ABIGRAF" para que o mesmo possa receber a tarifa especial
negociada para o evento.
b - As reservas podem ser feitas imediatamente.
c - Os apartamentos estarão bloqueados até 28 de junho. Depois dessa data,
as reservas cairão automaticamente. Novas reservas ficam sujeitas a novos preços e disponibilidade.
d - Para garantir a reserva, o hotel solicitará o pagamento antecipado de 100% das diárias,
que poderá ser pago com cartão de crédito ou mesmo depósito bancário. Abaixo os dados bancários:
BANCO BRADESCO
Agência: 3399-5
Conta corrente número 200 000-8
Favorecido: Casa Grande Hotel S/A
CNPJ: 61.346.318/0001-13
e - Caso o participante opte pelo pagamento com cartão de crédito, o Depto. de Reservas emitirá um
formulário para que o mesmo possa assinar e encaminhá-lo por fax para o hotel
f - Após o pagamento confirmado o Depto. de Reservas emitirá um RDA (Recibo de Depósito
Antecipado), pois a Nota Fiscal será entregue, pela recepção do hotel, no dia do check-out.
Com a realização do pagamento a reserva estará garantida.

4 - Cancelamento de reserva
a - Caso haja o cancelamento da reserva até o dia 30 de julho de 2007, o Hotel reembolsará 90%
do valor pago (10% faltantes será para encargos administrativos e financeiros).
b - Caso o cancelamento da reserva ocorra após 30 de julho de 2007, o Hotel não estará
ressarcindo o pagamento antecipado.

5 - Outras informações importantes:
a - check-in - a partir das 16:00 hs.
check-out - até as 14:00 hs. ou às 12:00 nos sábados.
b - Despesas com bebidas nos almoços e bares do hotel, deverão ser pagas pelos solicitantes.
c - Estacionamento: Cortesia somente para os hóspedes. Para participantes não hóspede,
sugerimos o estacionamento mais próximo do hotel: (13) 33-83-6688, (13) 9787-0447 e
(11) 9831-6861 - falar com José Luiz.
e - Dentro do Hotel Casa Grande está o SPAMED GUARUJÁ, que oferece mais de 20 tratamentos
estéticos e terapêuticos realizados por uma equipa multidisciplinar (endocrinologistas,
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e médicos esteticistas). As atividades do SPAMED
deverão ser previamente agendadas e não estão incluídas nos valores das diárias citado no item 2.
f - O Hotel cobra uma taxa de turismo no valor de US$ 0.70, sobre cada diária.

