Simpósio Nordeste de Estomaterapia
24 a 26 de maio de 2018
Teresina / PI

Valores abaixo são por diária e incluem taxas de serviço e café da manhã.
Hotel

Categoria

Diária Single

Diária Duplo

Diária Triplo

Blue Tree Towers Rio Poty Hotel

Luxo

R$

R$

R$

252,00

277,00

339,00

Observações:
*Os valores acima estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.
* Será aceito somente reservas com o mínimo de 02 diárias (24 a 26 de maio).
Os valores são por diária e por apto., incluem todas as taxas de serviço.

Formas de Pagamento:
* À vista: via depósito bancário ou parcelado nos cartões de crédito Visa e Mastercard.
* Parcelamento: em até

03 vezes sem juros nos cartões Visa ou Mastercard, mediante preenchimento de ficha de autorização de débito assinada,

que será enviada pela Tribeca .

Instruções para efetuar a reserva:
1. Preenchimento da ficha de reserva com os dados solicitados.
2. Envio da ficha preenchida via email (reservas@tribecaturismo.com.br) ou fax (51)3076 7002, juntamente com um dos comprovantes abaixo,
de acordo com a forma de pagamento escolhida.
Para pagamento à vista: Comprovante de depósito do valor total.
Para pagamento com cartão de crédito: ficha de autorização de débito preenchida (solicite a ficha para a Tribeca, que lhe enviaremos o modelo por email).
Assim que a Tribeca Turismo receber sua ficha de reserva de hotel, juntamente com um dos comprovantes solicitados acima, será emitido um voucher que
é a confirmação de sua reserva e será enviado via e-mail.
*É de fundamental importância que o comprovante de pagamento seja enviado juntamente com a ficha de reserva de hotel.

O envio da ficha de reserva preenchida sem o devido comprovante de pagamento não caracteriza confirmação de reserva.

Cancelamento ou reembolso:
Cancelamento solicitado até 30 dias antes do evento será devolvido o valor integral pago.
Após este período não haverá reembolso.
Porto Alegre: Av. Carlos Gomes, 1859 / Conjunto: 408
Telefone/fax: 51 3076 7002
E-mail: reservas@tribecaturismo.com.br
Site: www.tribecaturismo.com.br

