ACORDO COMERCIAL 2020 NOVO| TARIFA PREFERENCIAL EMPRESA
ENTRE:
Empresa/Instituição:
Morada:
Código-postal:
NC:
Responsável:
Cargo:
TLF:
E-MAIL:

Aquashow Park Hotel
Morada: Semino, E.N. 396
Código-postal: 8125-303 Quarteira
NC: 504 702 602
Responsável: Diana Santos
Cargo: Diretora
TLF: 289 317 550
E-MAIL: hotel@aquashowpark.com

O seguinte acordo compromete o Hotel a aplicar as tarifas abaixo mencionadas a favor da Empresa/Instituição:

2020
Outubro a Dezembro
Individual – 1 Adulto
Duplo – 2 Adultos
Água e fruta no quarto à chegada
Água 1,5L no quarto à chegada
Jantar/Almoço*

€40,00
€60,00

Agosto
1 a 14 Setembro
€69,00
€100,00
€3,50
€1,50
€15,00/pessoa

15 a 30 de Setembro
€49,00
€79,00

*Jantar/Almoço inclui: sopa + prato do dia + café + 1 bebida 0,33l (água, refrigerante ou copo de vinho).

1.- Condições Operacionais











Os preços dos quartos são em euros, por noite, por quarto e incluem pequeno-almoço buffet no restaurante,
IVA à taxa legal em vigor.
A taxa turística não está incluída no valor acima (acresce quando aplicável).
Todas as reservas deverão ser solicitadas mediante suporte escrito (email ou carta), fazendo sempre
referência ao ACORDO ESPECIAL EMPRESA, sendo as mesmas confirmadas mediante disponibilidade do Hotel.
As tarifas mencionadas neste acordo baseiam-se na relação comercial entre a Empresa/Instituição e o Hotel e
serão aplicadas aos colaboradores e filiais da empresa não sendo aplicadas a terceiros, nem são cumulativas
com outras promoções em vigor.
Se na data de check-in tivermos alguma tarifa melhor no nosso site (www.aquashowparkhotel.com)
comprometemo-nos a igualar o valor.
Nenhum quarto pode ser ocupado por 3 adultos.
Suplemento meia-pensão (jantar buffet) de €20,00/adulto e, por cortesia oferecemos 1 bebida de 0,33l à
refeição (água, refrigerante ou copo de vinho) e 1 café.
As tarifas deste acordo, só são válidas, sempre e quando as reservas sejam feitas diretamente ao Hotel pela
empresa via email, não serão aceites reservas de empresas por telefone.
O acesso ao Parque Aquashow (outdoor e indoor) não está incluído.
A atribuição dos quartos será sempre com vista Parque e em quarto adaptado quando o Hotel estiver com
ocupação alta (casa de banho adaptada e quarto sem varanda).

2.- Serviços e Facilidades



Utilização gratuita: Piscina Interior (não aquecida), Piscina Exterior e Ginásio.
Pequeno-almoço das 7h30 às 10h30.
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Check-in a partir das 16h00, no entanto, mediante disponibilidade oferecemos “check-in antecipado”.
Check-out até às 12h00.

3.- Política de Cancelamento/ No Show




Cancelamentos até 72h antes da chegada, sem penalidades, nos meses de Setembro a Dezembro.
Cancelamentos até 72h antes da chegada, em Agosto será cobrada a 1ª noite de todos os quartos da reserva.
Em caso de cancelamento tardio (após as 72h antes da chegada) ou “no show”, será cobrada a 1ª noite pelo
valor da tarifa contratada e, canceladas as restantes noites, no entanto, se a reserva for de 4 noites ou mais
iremos debitar as 2 primeiras noites.

4.- Política de Pagamento




Se a empresa/instituição já beneficiar de crédito aberto com o Aquashow Park Hotel o pagamento poderá ser
realizado através do envio de fatura para pagamento no prazo de 30 dias após a data de emissão da mesma.
Caso contrário, o pagamento deverá ser efetuado no ato do check-in ou por transferência bancária até 4 dias
antes da data de chegada. O não cumprimento deste ponto dá ao Hotel o direito de cancelamento deste
acordo e das respetivas reservas.
O pagamento de despesas extra (i.e. Telefones, Lavandaria, Refeições, etc.) deverá ser efetuado por cada
cliente no ato do check-out, exceto se houver indicação em contrário e por escrito por parte da empresa.

5.- A Empresa/Instituição compromete-se a:





Dar preferência nas suas reservas de alojamento ao Aquashow Park Hotel.
Efetuar reservas com a devida antecedência mencionando sempre: Nome do hóspede | Nome da
Empresa/Instituição | Data da estadia no Hotel | Hora chegada prevista | Forma de pagamento.
Passar a informação sobre o acordo a todos os departamentos e filiais da empresa.
A manter a confidencialidade relativamente aos preços especiais concedidos a entidades exteriores.

6.- Identificação da Empresa e Dados Bancários
Nome Fiscal: Celoli Actividades Turísticas, Lda | Morada: Semino, E.N. 396, 8125-303 Quarteira | NIF: 504 702 602
Banco: Montepio Geral | Agência: Quarteira | NIB: 0036.0192.99100059075.53 |
IBAN: PT50.0036.0192.99100059075.53 | BIC/SWIFT: MPIOPTPL
7.- As assinaturas deste acordo servem unicamente como recibo e não têm nenhuma outra obrigatoriedade sobre
este acordo de preços. Uma vez que nos seja devolvida uma cópia, o mesmo será automaticamente carregado no
nosso sistema informático.
8.- As tarifas serão aplicadas a todas as reservas após assinatura deste presente acordo com a nossa Direção.
9.- O Aquashow Park Hotel, reserva-se o direito de alterar os preços acima referidos com aviso prévio de 30 dias,
assim como, de não renovar este acordo.
Pela Empresa

Aquashow Park Hotel
Diana Santos
Direção

/

Data:

/

.

Assinatura:
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