ACORDO EMPRESAS 2015
Centro Hospitalar Cova da Beira

1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Pestana Sintra ****

SGL/ DBL 63,00€

Pestana Cascais ****

SGL/ DBL 76,00€

Pestana Carlton *****

SGL/ DBL 90,00€

Pestana Casino *****

SGL/ DBL 86,00€

Pestana Grand *****

SGL/ DBL 86,00€

Pestana Promenade ****

SGL/ DBL 86,00€

Pestana Village & Miramar ****

SGL/ DBL 73,00€

Excepto de 1 a 31 de Agosto
5% Desconto sobre a melhor tarifa
disponível no site Pestana.com

Excepto de 26 a 31 Dezembro e de
13 a 19 de Abril
5% Desconto sobre a melhor tarifa
disponível no site Pestana.com

Pestana Alvor Praia *****
Pestana D. João ****
Pestana Viking ****

15% de Desconto sobre a
melhor tarifa disponível

Pestana Alvor Atlântico ****

no site Pestana.com

Pestana Delfim **** (ALL INCLUSIVE)
Pestana Vila Sol *****

01.11.14
a 31.03.15

01.04 a 31.05.15
01.10 a 31.10.15

01.06 a 31.07.15
01.09 a 30.09.15

SGL 66,00€
DBL 79,00€

SGL 80,00€
DBL 94,00€

SGL 110,00€
DBL 123,00€

Excepto de 27 de Julho a 29 de Agosto
5% Desconto sobre a melhor tarifa
disponível no site Pestana.com

ACORDO EMPRESAS 2015
Centro Hospitalar Cova da Beira - CONDIÇÕES

1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
1. ESPECIFICIDADES, CONDIÇÕES E APLICAÇÃO (TARIFAS CORPORATE)
1.1 As tarifas corporate apresentadas são válidas para reservas realizadas no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de
2015.
1.2 As tarifas são net confidenciais, em Euros em quarto duplo ou single, em regime de alojamento e pequeno-almoço e
incluem a taxa de Iva em vigor. Excepção para: Pestana Vila Sol com aplicação de tarifa diferenciada em Single e em Duplo;
Pestana Delfim com aplicação de tarifa em regime de Tudo Incluído e Pestana Alvor Atlântico com aplicação de tarifa para
alojamento sem pequeno-almoço.
1.3 Para as reservas individuais corporate, é grátis o usufruto de Internet - wireless nas áreas públicas e por cabo nos quartos.
1.4 Tábua de engomar e ferro on request sem custo adicional.
1.5 Pestana Priority Guest - cartão de fidelização PPG sem qualquer custo – com vantagens e descontos no Restaurante e Bar;
1.6 As tarifas são válidas para reservas individuais até um número máximo de 09 quartos por noite. Reservas superiores a 9
quartos, serão consideradas como Grupos e serão objecto de preços a apresentar e a contratar "caso a caso" directamente
com o nosso Deptº. de Grupos.
1.7 As tarifas apresentadas são válidas para as noites de Domingo a Sábado (inclusive), no âmbito de deslocações em
trabalho ou em lazer.
1.8 Suplementos a aplicar sobre as tarifas apresentadas:
1.8.1 Outras Categorias de Quarto: Quartos Superiores (SP), Suites e Suites Especiais ou Presidenciais (STE) aplica-se ao
desconto de 10% sobre a BAR.
1.8.2 Camas Extra no Quarto: Crianças até 2 anos é oferta; crianças dos 3 aos 12 anos aplica-se + 15%; Para idades superiores
aos 12 anos aplica-se + 30%. A incidência destas percentagens é sobre o preço do quarto na respectiva categoria.
1.9 As tarifas apresentadas são válidas para realização de reservas apenas mediante disponibilidade da Tarifa Corporate.
1.10 Garantia do melhor preço disponível. No caso de existir uma tarifa publicada no site dos Hotéis Pestana Nacionais igual
ou mais barata do que o valor de contrato, aplica-se o desconto de 5% sobre esse valor.
1.11 Estas tarifas são única e exclusivamente válidas para reservas efectuadas através dos canais especiais de reservas para
empresas, constantes neste documento, e segundo as condições de pagamento, também vigentes neste documento.
1.12 As tarifas apresentadas não são acumuláveis com: descontos, promoções, programas de pontos, cartões ou outros
programas em vigor.
1.13 Para as reservas individuais corporate, é grátis o usufruto de Internet e 20% de desconto sobre o estacionamento nas
unidades que disponham do mesmo privativo e com custo.
1.14 Os hotéis reservam-se o direito de, mesmo com quartos disponíveis, não aceitar reservas ao abrigo do presente
contrato.
1.15 Os hotéis reservam-se o direito de rejeitar o pagamento de comissões ou outros prémios sobre os preços ou receitas
geradas pelo presente contrato a entidades terceiras ou intermediários não constantes do mesmo.
1.16 Os preços contratados não serão válidos durante eventos ou épocas especiais conforme assinalado.
1.17 As tarifas acima mencionadas poderão sofrer alterações, caso a taxa em vigor (IVA) seja alterada.
2. PAGAMENTOS, GARANTIAS, CANCELAMENTOS E NO-SHOWS (TARIFAS CORPORATE)
2.1 Os pagamentos das reservas serão efectuados no acto de check-out salvo outras condições acordadas no presente
acordo/ contrato, devidamente documentado. O Hotel reserva-se do direito de pedir um depósito para garantia de reserva
em períodos de grande procura e desde que informado no acto da confirmação.
2.2 Os Horários são: para Check-in - 14h00 e para Check-Out - 12h00. O Late Check-Out poderá ser confirmado desde que
seja efectuado pagamento de 50% da diária, e de com disponibilidade de cada uma das unidades.
2.3 Em caso de cancelamento a menos de 48 horas do Check-In, será debitada uma penalidade equivalente a uma noite da
estadia reservada. Este valor não é reembolsável nem dedutível em futuras reservas.
2.4 No caso de No-Show (Check-In não realizado) será cobrada a totalidade dos serviços reservados, incluindo aluguer de
espaços e refeições.
3. RESERVAS (TARIFAS CORPORATE)
3.1 Os pedidos de reservas deverão ser enviados para PESTANA CORPORATE
3.1.1 Via E-mail: corporate@pestana.com, Via Telefone: 808 20 00 20 ou Através do seu gestor de conta.

O presente contrato foi celebrado entre Pestana Hotels & Resorts, representado pelo Gestor de Conta e a empresa Centro
Hospitalar Cova da Beira com sede social em___________________________________, NFC ________________________
representada pelo___________________________________________.
O Gestor de conta Pestana Hotels & Resorts

Empresa Contratada

____________________________________

__________________________________
22/01/2015

