
 

Windsor  Flórida Hotel – Rua Ferreira Viana, 81 – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ 
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Solicitação de Reserva 
 

8º ENCONTRO INTERNACIONAL COM O MERCADO AMÉRICA DO SUL 

18 a 20 de junho de 2018 (Número do bloqueio: #3900285) 
 

 (Favor retornar esta ficha, até o dia 01/06/18, para: 

eventos.florida@windsorhoteis.com.br) 
 

Nome:___________________________________________________ 
 

E-mail: __________________________________________________ 

 
Telefone: _________________________________________________ 

 
Data da chegada: __________________________________________ 

 
Data de saída: ____________________________________________ 

 
 

FAVOR RESERVAR: 
 

(  ) Apartamento Standard Single:       R$ 306,00 + 10% de taxa de serviço +5% de ISS 
(  ) Apartamento Standard Double:      R$ 306,00 + 10% de taxa de serviço +5% de ISS 

(  ) Apartamento Standard Triplo:        R$ 382,50 + 10% de taxa de serviço +5% de ISS 
 

 

 
 Café da manhã incluso na diária, servido no restaurante do hotel, localizado no 

térreo, das 06:00 às 10:30; 
 Sala de ginástica modernamente equipada; 
 Check in 14:00 e check out – 12:00; 
 Early Check in: havendo a confirmação de chegadas antes do horário de check in 

informado acima, lembramos que se faz necessário o bloqueio da noite anterior para 
que os apartamentos estejam disponíveis mediante a chegada. O que implicará na 
cobrança de diária integral de pré registro; Favor verificar disponibilidade;. 

 Late check out: Saídas até às 18:00 terão cobrança de 50% do valor da diária, de  
acordo com a disponibilidade; Favor verificar disponibilidade; 

 Solicitamos garantia de No Show para que possamos manter sua reserve após às 
18:00. 
 

 Por favor, encaminhar o formulário de cartão de crédito preenchido, juntamente 
com a cópia frente e verso do cartão de crédito e cópia da identidade. Sem esta 

documentação, o hotel Windsor Flórida não garante a sua reservas 
 
 Obervação: a sua reserva poderá ser cancelada, sem cobrança de No Show através de uma solicitação 

por escrita com até 4 dias de antecedência da data de chegada. Após este prazo, o hotel cobrará o No 

Show através do cartão de crédito informado. 
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