TARIFA ACORDO
FUNCEF2019
NOVOTEL RJ BARRA DA TIJUCA
Com 234 apartamentos e localização privilegiada em
frente ao mar mostra as belezas da Barra da Tijuca e
ainda traz a praticidade de estar próximo dos principais
shoppings da região, restaurantes, da Av. da Américas,
centros comerciais e rápido acesso ao centro de
Convenções Riocentro e da casa de shows HSBC Arena.
RACK 2019

FUNCEF

Room Type

Superior side
ocean view

SGL

DBL

SGL

DBL

FAMILY

R$
1.300,00

R$
1.330,00

296

328

360

Breakfast

Internet

Parking

Taxes

Included

Included

R$ 30

5% ISS / R$ 3.00
(tourism tax)

Condições Gerais:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tarifa Acordo inclui café da manhã, quando servido no Restaurante 365;
Cobramos 5% de ISS;
Room tax R$ 3,00;
Diárias iniciam às 12 horas e terminam às 12 horas;
Está incluso na diária o uso de Sauna, Sala de Ginástica, acesso a internet
banda larga e wireless nos apartamentos;
Early check-in sujeito à disponibilidade, cobramos meia diária a partir das
6h, antes deste horário será cobrada 01 diária inteira;
Late Check-out sujeito à disponibilidade; cobramos meia diária até 18h,
após este horário será cobrada 01 diária inteira;
Tarifas válidas até 31 de Dezembro de 2019, exceto black out dates:
Carnaval 02 à 06.03.2019; RIR 27 à 30.09 & 03 à 07.10 Reveillon 29.12.19
à 02.01.2019 Copa América 14.06 à 07.07.2019
Aceitamos os cartões de crédito : Visa, Diners, American Express e
Mastercard.
Contato para reservas: Priscila Senna (Supervisora de reservas) e-mail:
h8184-re@accor.com.br, telefone : (21) 3504-3000
Será solicitado no momento de check-in para os hospedes Funcef a
apresentação de um contracheque dos últimos 3 meses além do RG
obrigatório.
Benefício é ofertado somente para a unidade habitacional do associado
Funcef e de dois filhos menores de 16 anos acomodados no mesmo
apartamento que os pais
Condição não extensiva aos apartamentos dos dependentes maiores de 18
anos, familiares ou amigos (caso seja política do hotel).
AV. Lúcio Costa, 5210– Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/ RJ

