CONDIÇÕES PREFERENCIAIS 2017
Porto, 23 de Janeiro de 2017

EMPRESA: Câmara de Comercio e Indústria Luso-Colombiana
SET Nº/ACORDO: a informar

Exma. Sr.ª D. Carla Cunha,
Gostaríamos de vos agradecer, desde já, o interesse e preferência com que nos distinguiram.
Como acordado, enviamos as nossas tarifas preferenciais para a Câmara de Comercio e Indústria LusoColombiana, válidas até 31 de Dezembro de 2017.

TARIFA PREFERENCIAL

QUARTOS DELUXE
SINGLE

125€

DUPLO

140€

A tarifa mencionada, por quarto/noite, inclui todas as taxas presentemente em vigor e os seguintes serviços
adicionais:





Pequeno-almoço buffet no Restaurante Porto Novo
Utilização gratuita do Sheraton Fitness (aberto 24h)
Internet wireless ou por cabo no quarto e nas áreas públicas do hotel
Link@Sheraton

QUARTOS PREMIUM
SINGLE

140€

DUPLO

155€

A tarifa mencionada, por quarto/noite, inclui todas as taxas presentemente em vigor e os seguintes serviços
adicionais:







Pequeno-almoço buffet no Restaurante Porto Novo
Quartos renovados com chão em madeira e brackout elétrico
Oferta de uma garrafa de vinho
Utilização gratuita do Sheraton Fitness (aberto 24h)
Internet wireless ou por cabo no quarto e nas áreas públicas do hotel
Link@Sheraton

CLUB LEVEL

QUARTOS CLUB
SINGLE

185€

DUPLO

200€

SUITES
JÚNIOR (Single / Duplo) 280€

EXECUTIVA (Single / Duplo) 340€

A tarifa mencionada, por quarto/noite, inclui todas as taxas presentemente em vigor e os seguintes serviços
adicionais:

Pequeno-almoço buffet no Restaurante Porto Novo ou no Club Lounge (12º piso)

Usufruto do Club Lounge: Lounge privado disponível para pequeno-almoço, com serviço de all
day snacks e cocktail ao final do dia

Parque de estacionamento gratuito

Usufruto das instalações do The Spa

Utilização gratuita do Sheraton Fitness (aberto 24h)

Internet wireless ou por cabo no quarto e nas áreas públicas do hotel

Link@Sheraton

As reservas efetuadas pela V/ empresa dispõem ainda dos seguintes benefícios adicionais:

Tarifa preferencial de Parque (por cada 24h) para clientes alojados em quartos Deluxe ou
Premium

Condições especiais de usufruto das instalações do The Spa para clientes alojados em quartos
Deluxe ou Premium

Inscrição no Programa Starwood Preferred Guest® para clientes com estadias regulares

“Travel Light” para clientes regulares sob consulta

Sempre que a reserva seja efetuada através da nossa central de reservas, agradecemos que tenha sempre
presente SET Nº /Acordo nº da Empresa.
Todas as tarifas de alojamento incluem IVA à taxa em vigor.
O presente acordo é estritamente confidencial, aplicável somente a reservas individuais. Consideraremos
este acordo como válido, se não nos comunicarem nada em contrário até 8 dias após a receção do mesmo.
Agradecendo uma vez mais, a preferência com que nos distinguiram, ficamos ao vosso inteiro dispor para
o que vos possa ser útil ou necessário.

CRISTINA CABRAL
Director of Sales
T. +351 220 404 120
E. cristina.cabral@sheratonporto.com

STARWOOD PREFERED GUEST

PARA QUEM FICA CONNOSCO www.spg.com
Convidamo-lo a associar-se ao programa Starwood Preferred Guest®. Poderá ganhar Starpoints® em
todas as estadias elegíveis, em mais de 1100 hotéis e resorts em 97 países. Fique alojado num hotel
Sheraton ou em qualquer uma das restantes 9 marcas Starwood, e converta os seus pontos em Free Night
Awards, sem restrição de datas.

SPG PRO
PARA QUEM RESERVA E PARA QUEM ORGANIZA GRUPOS/EVENTOS CONNOSCO www.spg.com/pro
Todos os associados do programa SPG PRO usufruem de todos os benefícios do programa SPG e
acumulam pontos ao efetuar reservas individuais para outros hóspedes ou grupos/eventos nos Hotéis da
Starwood.



Ganhe 1 ponto por cada US$3 gastos (cálculo efetuado sobre a tarifa reservada)
Ganhe 1 Elite Status Night por cada 20 noites reservadas para outros hóspedes ou grupos. As
Elite Status Nights permitem ir atingindo níveis superiores dentro do programa SPG PRO,
aumentando consequentemente o nível de recompensas e benefícios.

SPG BUSINESS
TARIFAS ESPECIAIS E NOVOS BENEFÍCIOS PARA A SUA EMPRESA
Caso tenha mais de 50 noites em Hotéis Starwood neste momento, e esteja a prever realizar mais de 100
noites durante o próximo ano, poderá usufruir:



Descontos até 7% sobre as melhores tarifas disponíveis nos Hotéis Starwood
Os seus colaboradores têm acesso aos mesmos benefícios que um cliente SPG

LINK@SHERATON
Situado no lobby do hotel, é um espaço, confortável para trabalhar ou simplesmente descontrair. Dispõe de
computadores de utilização gratuita, acesso à internet e serviço de impressão, jogos, TV online, jornais e
revistas. Disponível 24 horas por dia.

Empresa aderente do Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto” com os seguintes contatos: Telefone: 225029791 | Email cicap@cicap.pt
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a esta Entidade de Resolução de Litígios. Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt

