OPÇÕES DE HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA
Maiores informações com TC Carlos Jean Benício (cap.bm.jean@hotmail.com)
Telefones: (083) 98813-1193 e (083)99910-7336
# Associação de Cabos e Soldados - 30 vagas (sendo necessário 20 colchões ou
colchonetes para complementação) - gratuito, sem café da manhã;
# Litoral Hotel - 55 apartamentos (Sgl 150,00/ Dbl 170,00/ Tlp 210,00), com café da
manhã;
# Littoral Tambaú Flat: 30 aptos (Sgl 150,00/ Dbl 170,00/ Tpl 210,00), com café da
manhã;
# Littoral Express: 28 Aptos (Sgl 150,00/Dbl 170,00/ Tpl 210,00), com café da manhã;
# Hotel Smart : 20 aptos (Sgl R$ 120,00
manhã

R$ 140,00 R$ R$ 196,00), com café da

# Hotel Caiçara – 20 aptos (Sgl R$ 150,00/Dbl R$ 170,00/Tpl R$ R$ 235,00), com café
da manhã;
#Hotel Hadman – 10 aptos (Sgl.....R$ 170,00, Dbl.....R$ 170,00, Tpl.....R$ 210,00), com
café da manhã;
# AABB - Chalés
Quantidade 10 - três pessoas por Chalé necessário a complementação de um
colchonete para terceira pessoa - valor R$ 70,00 a diária, sem café da manhã;
# Pousada Corais - 18 leitos (Bessa), 02 Quartos p/0 4 pessoas (R$ 175,00 diária por
quarto), 02 Quartos p/02 pessoas (R$ 90,00 diaria por quarto), 02 Quartos p/03
pessoas (R$ 140,00 diaria por quarto),com café da manhã;

# Flats dá Caixa beneficente - Quantidade 10 com capacidade para três pessoas sendo
necessário um colchonete para o terceiro, sem café da manhã, Valor R$ 100,00 a
diária.
O Presidente da comissão de logística solicita que os contatos deverão ser realizados
com a referida comissão que será a ponte de contato entre os hotéis.
Luana Pontes|Agente de Reservas
QUALITY HOTEL SOLMAR JOÃO PESSOA
(55 83) 3041-7009| (55 83) 3041-7001/
( 83) 9 9134-2976
reservas.qhjp
TARIFAS:
R$ 260,00 por apto DBL Superior, por dia e com café da manhã.
R$ 310,00 por apto TPL Superior, por dia e com café da manhã.
R$ 430,00 por apto Tpl Luxo (apto com dois quartos), por dia e com café da manhã.
*Terceira pessoa na suíte superior será acomodada em sofá-cama;
CONDIÇÕES GERAIS:
# Favor notar que cobramos 15% de taxas (10% de serviço + 5% de ISS) que deverão
ser acrescentadas nas diárias.
# Favor notar que solicitamos 50% do valor total das diárias para confirmação das
reservas, via depósito bancário ou cartão de crédito (assinatura em arquivo).
# Saldo das diárias direto no check-in.
# Extras direto no hotel.
# Pedimos que as reservas sejam identificadas como do evento, para que possamos
aplicar as tarifas acordadas nesta cotação.

