Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2022
ACORDO CORPORATIVO 2022
À ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE NOVA IGUAÇU,
É com grande satisfação que apresentamos abaixo tarifas preferenciais do Mercure
Rio de Janeiro Nova Iguaçu válidas para hospedagem dos colaboradores de sua
empresa de 01/01/2022 a 31/12/2022.
Mercure Nova Iguaçu:
Categoria dos Apartamentos
Classic
Standard

Tarifa Acordo Single Tarifa Acordo Double
209,00
309,00

247,00
347,00

Descrição das categorias de apartamentos:
 Classic Room: 23m²
 Standard Room: 35m²
Condições Gerais:
 Taxas adicionais: 5% ISS
 O café da manhã está incluído neste acordo.
 Check-in às 14h e check-out às 12h.
 O acesso à internet está incluído no valor da diária.
 Tarifa NET, não comissionada.
 Tarifas e benefícios válidos para reservas individuais ou duplo.
Considerações importantes:


Recomendamos realizar as reservas com a devida antecipação. O hotel reserva –se no
direito de não aceitar hóspedes walk-in com essas tarifas. Caso o hóspede apresente-se na
recepção do hotel sem reserva, será aplicada a melhor tarifa pública disponível no
momento.



Política para crianças: cortesia de uma criança até 9 anos, acompanhada de um casal
no mesmo apartamento.



Procedimento para efetuar reservas individuais: deverão ser feitas através da Central
de Reservas:
Mercure Nova Iguaçu: 55 (21) 3257-8500/ E-mail: h7435-re@accor.com.br



Early check-in & Late check out: Caso haja a necessidade de early check in, sugerimos
a solicitação de um pré-registro com a cobrança de meia diária. No caso de late check out
após às 12:00h, será efetuada a cobrança de 01 diária. Todavia, dependendo da
disponibilidade do hotel, poderá ser cobrado 50% da diária para check–out até 18:00 horas.
A disponibilidade deve ser verificada com antecedência com o departamento de reservas.





Política de cancelamento: o prazo para cancelamento das reservas individuais é de até
18 horas da data de chegada do hóspede. Reservas não canceladas no prazo estarão
sujeitas à cobrança da primeira diária a título de no show.



Garantia de no show: todas as reservas deverão ser garantidas através de um número de
cartão de crédito ou através de um fax em papel timbrado da empresa / agência garantindo
no show (somente válidos para empresas com cadastro aprovado). Reservas que não
forem garantidas serão automaticamente canceladas às 18h e o apartamento
voltará para a disponibilidade.

Agradecemos pela parceria e nos colocamos à sua inteira disposição para quaisquer
esclarecimentos se fizerem necessários.

Atenciosamente,
Stephanie Sousa
Account Manager
Mercure Nova Iguaçu

