Confirmação
da reserva
NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO: 1721.501.610
CÓDIGO PIN: 9055

Pousada Cipó Prata

Endereço: Rodovia MG 10, Km 99, 2185, Serra do Cipó, CEP 35847‑000, Brasil
Telefone: +55 31 3718 7349
Coordenadas para GPS: S 019° 19.523, W 43° 36.855

30
ENTRADA

DEZEMBRO
Sábado
14 00 ‑ 22 00

2

SAÍDA

JANEIRO
08 00 ‑ 12 00

1/3

QUARTOS

Terçafeira

DIÁRIAS

PREÇO

1 quarto
5 % ISS

Preço
(para 2 hóspedes)

R$ 997,71
R$ 49,89

R$ 1.047,60

Cobranças não incluídas

O preço que você está vendo abaixo é aproximado e pode conter
taxas com base na ocupação máxima. Este valor pode incluir
impostos estabelecidos pelos governos locais ou cobranças
estabelecidas pela acomodação.
Imposto municipal (R$2.00 × 2 hóspedes)
R$ 4

Preço
final
(impostos incluídos)

R$ 1.051,60

O preço final exibido é o valor que você irá pagar à acomodação.
A Booking.com não cobra nenhuma taxa de reserva, administração
ou para outros fins.
O emissor do seu cartão pode cobrar uma taxa de transação
internacional.
Informação sobre pagamentos
Você terá que fazer um pré‑pagamento de 50% do preço total após
a reserva.
Você pagará em 3 vezes
Pré‑autorização
Para verificar a validade do seu cartão de crédito e garantir sua
reserva, a acomodação se reserva o direito de temporariamente
reter um valor antes da chegada. Este procedimento padrão é
apenas uma verificação e o valor será estornado para você.
Outras informações
Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama
extra) não estão incluídos neste valor.
Impostos adicionais ainda poderão ser cobrados pela acomodação
se você não comparecer ou cancelar.
Por favor, lembre‑se de ler os pormenores já que eles podem
conter informações adicionais importantes.

Quarto Duplo com Banheira

Nome do hóspede: Fábio Calheiros / para máx. 2 hóspedes.
Plano de Refeições: O café da manhã está incluído na tarifa deste quarto.

Frigobar • Chuveiro • Banheira • TV • Secador de cabelo • Banheira de hidromassagem •
Varanda • Roupão • Banheira de hidromassagem • Mesa de trabalho • Amenidades de banho
gratuitas • Ventilador • Vaso sanitário • Banheiro • Closet • Canais via satélite • Canais a cabo
• TV de tela plana • Isolamento acústico • Piso de mármore/azulejo • Guarda‑roupa/armário •
Bidê • Vista do jardim • Toalhas • Toda a unidade localizada no térreo • A unidade é totalmente
acessível para cadeira de rodas • Papel higiênico • Box amplo • Toalhas de piscina • Sabonete
• Wi‑Fi móvel
Tamanho da cama: 1 cama de casal grande (151 a 180 cm de largura)

Custos de cancelamento:
R$ 523,80
Esta reserva não pode ser
cancelada gratuitamente.

Informações importantes

Por favor, observe que o hóspede registrado na reserva deve ser
titular do cartão de crédito.
No momento do check‑in será necessário apresentar um
documento de identidade com foto.
Por favor, observe que o check‑in para o quarto duplo com
banheira começa às 16h.
Você deve apresentar um documento de identidade válido com
foto e um cartão de crédito no momento do check‑in. Por favor,
observe que Pedidos Especiais estão sujeitos a disponibilidade, e
custos adicionais podem ser aplicados.
Por favor, informe Pousada Cipó Prata com antecedência sobre
seu horário previsto de chegada. Para tanto, você pode utilizar o
campo de Pedidos Especiais ao fazer a reserva ou entrar em
contato diretamente com a propriedade usando os dados
informados na sua confirmação de reserva.
냱

Sua reserva está garantida pelo cartão de crédito. Parte do
seu pagamento será cobrado diretamente pelo hotel, a outra
parte será debitada posteriormente.
Você terá que fazer um pré‑pagamento de 50% do preço total
após a reserva.
Sem taxa de reserva. Os serviços da Booking.com são sempre
gratuitos, para você economizar. Normalmente, o hotel irá fazer a
cobrança da parte não‑reembolsável da reserva através do seu
cartão em um prazo de 1 a 2 dias. O valor restante será cobrado
pelo hotel, normalmente durante sua estadia, e o hotel poderá
pré‑autorizar este valor antes da sua chegada. Em alguns casos,
o hotel poderá receber o pagamento total no local. Em todos os
casos, sua reserva está garantida.
Este hotel aceita as seguintes formas de pagamento:
American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners, JCB, Maestro,
Discover, Hipercard, Cartão Elo

Benefícios por ser um cliente Genius:

댔 Check‑in antecipado prioritário para clientes Genius
댔 Check‑out tardio prioritário para clientes Genius

Políticas do hotel

Estacionamento
Estacionamento gratuito e privativo disponível no local (não
necessita de reserva).
Internet
Acesso Wi‑Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.

Você pode sempre visualizar, modificar ou cancelar a sua
reserva online em: your.booking.com
Caso tenha questões relacionadas à propriedade, você pode
entrar em contato com o(a) Pousada Cipó Prata diretamente pelo:
+55 31 3718 7349
Ou entre em contato conosco por telefone ‑ estamos
disponíveis 24 horas por dia:
Número local: 11 4700 3708
Do exterior, ou do Brasil: +44 20 3320 2609

Escaneie agora para ter esta
reserva no seu celular!

A versão impressa da confirmação apresenta as informações mais importantes de sua reserva. Você poderá utilizá‑la para realizar o check‑in no(a) Pousada Cipó
Prata. Para mais detalhes, consulte o e‑mail de confirmação enviado para fabio.calheiros@gmail.com.

