
                        

 

 

Brusque, dia 17 de abril de 2020 

      A Rede Tri Hotéis tem a satisfação de conceder uma tarifa acordo com a Empresa AMC (ASSOCIAÇÃO DOS 

MAGISTRADOS CATARINENSES). Tarifário promocional será válido entre 17/04/2020 até dia 01/03/2021.  

 

 

REMETENTE: TRI HOTEL EXECUTIVE BRUSQUE DESTINATÁRIO: AMC 

RESPONSÁVEL: Luiz Henrique Vargas RESPONSÁVEL: Maiara 

CONTATO: (47) 3049-0270 CONTATO: (48) 3231-3000 

E-MAIL: eventosbrusque@trihoteis.com E-MAIL: caa@amc.org.br 

TARIFA ESPECIAL 

 

 

CATEGORIA 
TARIFA BALCÃO 

(SGL / DBL) 

TARIFA ESPECIAL 

(SGL / DBL) 

APARTAMENTO LUXO R$ 309,00 / R$ 429,00 R$ 150,00 / R$ 195,00 * 

* Tarifas não válidas para datas de blackouts (grandes feiras e eventos na região) * 

 

Composição dos apartamentos:  

APARTAMENTO LUXO: dispõe TV de tele plana, com canais a cabo, cama box, frigobar, banheiro privativo, ducha com 

aquecimento a gás e ar-condicionado Split quente e frio, secador de cabelo, bancada de trabalho, fechadura eletrônica. 

Área: 26 m².  

 

 

 

 

 

 

TRI HOTEL EXECUTIVE BRUSQUE  



Formas de Pagamento:  

PESSOA JURIDÍCA:  

1) Faturamento: faturamento para 14 dias (ou mais), sendo via boleto ou depósito bancários. Para solicitar boleto, 

antes dos 14 dias, favor enviar e-mail para financeiro@trihoteis.com ou financeiro2@trihoteis.com  

2) Cartão virtual: aceitamos hotel card, podendo ser parcelado em até 12x nos cartões VISA ou MASTER. A bandeiras 

ELO e AMEX são aceitas também, para pagamento à vista.   

3) Pagamento direto: aceitamos pagamento direto no hotel, podendo ser em dinheiro, cartão de débito ou crédito 

(VISA, MATER, ELO e AMEX). Parcelamentos em até 12x nos cartões VISA e MASTER.  

4) Depósito antecipado: depósitos bancários são aceitos até 01 dia (útil) antes do check-in. Trabalhamos apenas com 

banco Sicredi. Este depósito só será aceito por e-mail e verificação com financeiro.  

 

PESSOA FÍSICA:   

1) Cartão virtual: aceitamos hotel card, podendo ser parcelado em até 12x nos cartões VISA ou MASTER. A bandeiras 

ELO e AMEX são aceitas também, para pagamento à vista.   

2) Pagamento direto: aceitamos pagamento direto no hotel, podendo ser em dinheiro, cartão de débito ou crédito 

(VISA, MATER, ELO e AMEX). Parcelamentos em até 12x nos cartões VISA e MASTER.  

3) Depósito antecipado: depósitos bancários são aceitos até 01 dia (útil) antes do check-in. Trabalhamos apenas com 

banco Sicredi. Este depósito só será aceito por e-mail e verificação com financeiro.  

 

Políticas gerais:  

 

• As diárias iniciam às 14h e encerram às 12h (meio dia); 

 As diárias incluem o café da manhã servido das 06:00h as 10:00h no restaurante do hotel; 

• 01 criança menor de 5 anos: será acomodado(a) gratuitamente, pelo uso de camas existentes no quarto dos pais. 

Havendo 02 crianças menores de 5 anos, 01 criança irá pagar; 

• Capacidade máxima de camas extras no quarto: 01; 

• Garagem e estacionamento gratuito; 

• Não cobramos taxas extras; 

• Aceitamos pet, com custo extra de R$ 50,00 a diária. Sendo de responsabilidade do hóspede o cuidado e higiene do pet. 

 

 

Políticas de Cancelamento:  

 

• Alta Temporada: (feriados, eventos, maratonas) poderão ser canceladas e/ou alteradas em até 05 dias antes da data de 

check-in, com estorno/devolução dos valores previamente debitados. Do 4° dia até 48 horas antes da reserva será 

cobrado 50% do valor e após 48 horas, o hotel reserva-se o direito de reter o valor integral da hospedagem. 

• Baixa Temporada: aceitamos cancelamento gratuito com até 24 horas de antecedência da data de check-in, com 

estorno/devolução (ou deixar de crédito) dos valores previamente debitados.  

• Cobramos no show em baixa temporada de apenas 01 diária e em alta temporada período integral.  

• Em caso de saída antecipada, será cobrado integralmente. Para não cobrança do período todo em caso de antecipar o 

checkout, favor, comunicar com 24h de antecedência para verificação. 

 

 

Contatos:  

 

E-mail para solicitar reservas: reservasbrusque@trihoteis.com  

E-mail do financeiro: financeiro@trihoteis.com / financeiro2@trihoteis.com 

Telefones central de reservas: 0800 644 7077 (ligação gratuita) / 54 99607.7077 (WhatsApp) 

Telefone hotel: 47 3049.0270 
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