HOTEL FASANO SÃO PAULO

BELGALUX
Eli Araújo| liaraujo@belgalux.com.br
Av. Paulista, 2.073 – Cj Nacional – Horsa I - Salas 1113/1114

Vittorio Fasano 88 | São Paulo, SP
CEP 01414 020

São Paulo - SP

T 55 11 3896 4000 F 55 11 3896 4155

T 11 3284 9557

CATEGORIAS

TARIFAS PÚBLICAS

TARIFAS BELGALUX

SUPERIOR

R$ 2.625

R$ 1.265

DELUXE

R$ 3.205

R$ 1.845

SUÍTE

R$ 5.065

R$ 3.705

Adicionais 5% de ISS e R$ 9,00 de taxa de turismo

• Apartamento Twin somente na categoria Deluxe.
• A partir da categoria Deluxe, cama extra, mas sujeita a disponibilidade.
Valor: R$ 350 + 5% ISS. Café da manhã não incluso.
• Valor do café da manhã por pessoa R$ 87 + 13% de taxa de serviço.
• Berço cortesia para crianças até 2 anos, sujeito a disponibilidade

Reservas
As tarifas acima são válidas somente para reservas de sua empresa feitas diretamente com o Departamento de Reservas
do Hotel Fasano São Paulo.
Tel. 55 11 3896 4000 / e-mail: sp@fasano.com.br

Blackout dates
12 e 13 de junho 2016 (Dia dos namorados), 10 a 14 de novembro 2016 (Fórmula 1), datas comemorativas e eventos ao
longo no ano sem aviso prévio.
Serviços especiais inclusos na tarifa
• Frutas e água mineral no apartamento no momento da chegada.
• Jornal no apartamento.
• Serviço de mordomia e concierge.
• Serviço de personal trainer no fitness center.
• Acesso à piscina, às saunas e ao spa.
Termos e condições
• Tarifas válidas para no máximo 5 apartamentos. A partir desse número considera-se grupo, portanto condições e tarifas
especiais são aplicadas. Para grupos, contatar grupos.sp@fasano.com.br
• Em caso de cancelamento ou alteração, é necessário, para que não seja cobrada a primeira diária, informar o hotel até
15h (horário local) do dia anterior ao check-in.
• Tarifas confidenciais e não comissionadas.
• Cartão de visita da empresa poderá ser solicitado no momento do check-in para a comprovação da tarifa acordo, caso
contrário será cobrada a tarifa regular.
• Tarifas sujeitas a disponibilidade.
• Tarifas válidas para 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016
Carolina Napolitano
carolina.napolitano@fasano.com.br
55 11 3896 4109
www.fasano.com.br

