Para: Convênio AMC
Contato: Maiara Alves
E-mail: caa@amc.org.br
De: Yoo2 Rio de Janeiro
Fernanda Oliveira
tarifarios@intercityhoteis.com.br
Prezados parceiros,
Agradecemos seu interesse em utilizar os serviços do Yoo2 Rio de Janeiro! Temos a satisfação de informar
nossas condições tarifárias para o Ano de 2019.
Em paralelo a suas tarifas acordo, disponibilizaremos também a tarifa BAR - BEST AVAILABLE RATE,
que estará disponível para reserva em simultâneo a sua tarifa acordo. A tarifa BAR é oferecida aos nossos
parceiros como a melhor tarifa disponível para o dia em que se solicita a reserva e é variável, ou seja, ela se
altera conforme a disponibilidade de apartamentos, antecedência da reserva e período solicitado.
BRASIL
RIO DE JANEIRO
Categoria de
Apartamento

Yoo2 Rio de Janeiro
Praia de Botafogo – 242 Botafogo

Validade: 27/12/2019

SGL
DBL
Yoo2 Room
345
377
Yoo2 Plus Room
381
413
Corcovado Room
453
485
Sugar Room
543
575
Bossa n’ Sugar Room
678
710
Celebration
1.220
1.284
Acrescentar as taxas de 5% de ISS e 10% de serviços

Condições:
* Horário de Check-in: 14h e Horário de Check-out: 12h;
* A diária inclui o café da manhã, quando servido no restaurante;
* Tarifas sem comissionamento e Expressas em Reais (BRL);
* Política para 3º pessoa e criança sob consulta;
* As tarifas acima não se aplicam em períodos de congressos, feiras, feriados nacionais e alta demanda
(Carnaval, Reveillon, Olimpíadas, etc.), quando poderá ser aplicada tarifa e condições de pagamento
diferenciadas;
* Valores sujeitos a reajustes sem prévio aviso;
* O Yoo2 Rio de Janeiro se reserva no direito de não oferecer a tarifa BAR em simultâneo para alguns casos;
* Tarifário válido para reservas individuais;
* As tarifas acima não estão válidas para grupos. Reservas maiores que 10 apartamentos devem ser
solicitadas diretamente ao hotel mediante disponibilidade e negociação;
* Prazo de faturamento: 20 dias após a saída do hóspede, mediante aprovação de cadastro.
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