
 

 

CARTA INFORMATIVA SOBRE PROCEDIMENTO DE RESERVAS 
(ADESÃO): 

 
 
- EVENTO: “QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ANUAL DA ASSEMBLEIA DE GOVERNADORES DO BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO E VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ANUAL DA ASSEMBLEIA DE 
GOVERNADORES DA CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS – COSTA DO SAUIPE-BAHIA – 
BRASIL” 
 
- DATA: 27 A 31 DE MARÇO DE 2014 
 
- Valor da diária para apartamento SGL (individual) ou DBL (duplo)  é de R$ 620,00  e para apartamento TPL 
(triplo)- R$ 806,00 
*** Os apartamentos triplos serão formados por 01 cama casal + 01 cama-extra ou 02 camas queen size. (camas 
extras sujeitas à disponibilidade). 
 
- Tarifa exclusiva para participantes do evento e aplicadas somente mediante solicitações feitas direto com o 
Departamento de Grupos do hotel. Caso a reserva seja feita através de outras centrais/agências não nos 
responsabilizamos pela tarifa e condições aplicadas. 
 
- Diária com pensão ALL INCLUSIVE (tudo incluído). 
 
- A Inclusão de 02 crianças de até 12 anos é gratuita, desde que esteja no mesmo apartamento dos pais, 
acomodada em cama extra mediante disponibilidade do hotel. 
 
- TAXA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIO AMBIENTAL (OPCIONAL): 
Valor de R$4,00 por dia/por apartamento. Será cobrado juntamente com o valor da diária. 
 
- SERVIÇO DE TRANSFER (EMPRESA SAUIPE SERVICE): 
Para o agendamento, gentileza enviar os dados de voo (Cia aérea/nº de voo e horário) com até 72horas de 
antecedência ao dia de chegada. Este serviço tem o custo R$130,00 por pessoa (aeroporto/Costa do 
Sauipe/aeroporto).  Para crianças de 04 á 12 anos, favor considera o valor de R$65,00. 
Para embarque favor dirigir-se a sala da Grou, localizada ao lado direito do portão de desembarque nacional e 
identificar-se. 
 
- FORMA DE PAGAMENTO:  
O pagamento destas hospedagens poderá ser feito em até 3x nos cartões Master, Visa e American Express. 
Para confirmação da vossa reserva, favor enviar O Formulário de Autorização de Débito em Cartão de Crédito 
(em anexo) devidamente preenchido e assinado, juntamente com a cópia do cartão de credito e do RG (ou 
passaporte)  do titular do cartão, ambos documentos frente e verso, para os contatos abaixo: 
Reservas.evento1@costadosauipe.com.br   / Fone: +55 71 2104-8006 / 8005 / 8038 

mailto:Reservas.evento1@costadosauipe.com.br


 

 

Falar com Adriana Miranda / Fabio Ribeiro / Gersonita Brito / Daniele Vieira / Roberta Brito 
Gentileza identificar o ‘Assunto do e-mail’ da seguinte forma: “SOLICITAÇÃO DE RESERVA – EVENTO BID” 
 
- FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE (FNRH):  
Segue em anexo a ficha nacional de registro de hospede que deverá ser preenchida em 2 vias e  assinada  para  
ser  entregue na recepção no dia do check-in. 
Lembrando que a entrega do Kit chaves do hotel só será feita mediante a apresentação dessa ficha. 
 
- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 As reservas deverão ser solicitadas até o dia 14/02/2014, confirmadas e pagas até o dia 28/02/2014, após 
esse prazo serão canceladas automaticamente.  
Após esta data, condições tarifárias e disponibilidade de apartamentos estarão sujeitas à alteração. 
Após processamento do cartão, não haverá devolução de valores em caso de cancelamento da estadia. 

 Em caso de no show ou saída antecipada será cobrado o valor total referente ao período da reserva. 
 Os extras correrão por conta dos participantes e deverão ser pagos no check out.  
 Aceitamos apenas uma modalidade de pagamento por reserva. 
 Check in a partir das 15hs e check out até ás 12hs. 
 A pensão inicia-se com o almoço da chegada e encerra-se com o café da manhã da saída. 
 Apartamentos mediante disponibilidade do hotel. 
 O atendimento do Departamento de Reservas de Grupos funciona das 08h ás 18h de segunda a sexta e 

temos o prazo de até 72horas, para responder a vossa solicitação. 
 Não trabalhamos com aéreo. Apenas hospedagem. 
 Para saber maiores informações quanto ao hotel / Pousadas, favor entrar em nossa página na internet: 

www.costadosauipe.com.br . 
 Para informações referentes à Programação do Evento, gentileza entrar em contato com a Instituição 

responsável pela realização do evento. 
 
 
Antecipadamente desejamos uma excelente estadia em nossos hotéis! 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Equipe de Reservas de Grupos 
 
 

http://www.costadosauipe.com.br/

