
 
 

Para 
 

ADRIANA  SALES De Adriana 

Empresa 
 

VII ENCONTRO NACIONAL DE JANE 
AUSTEN 

Departamento Reservas & 
Eventos 

Fone 
 

98319-1316 Nº. fone/fax 31.3849-9140 

E-mail 
 

 Data 26/02/2019  

Data do 
Evento 

26/04 A 28/04/2019 Número de páginas   
incluindo esta 

03 

 
O Hotel Dom Henrique agradece a consulta e solicitação de orçamento que neste             
momento estamos encaminhando como nossa proposta: 
 
O  Hotel Dom Henrique  está localizado em área privilegiada no centro comercial de             
Timóteo – MG , próximo ao escritório central da APERAM, ao lado da Portaria 2 da usina. 
 

TARIFÁRIO 
Encontro JANE AUSTEN 

Hospedagem + Café da Manhã + Almoço + Jantar  

UH Pagamento até 
29/03/2019 

Pagamento até 
18/04/2019 

Reservas 
realizadas 

após 
18/04/2019 

serão 
cobrados 

tarifa balcão 
e valor de 
cardápio. 

Apartamento 
Individual 

R$155,00 ( diária ) R$186,00  ( diária ) 
 

Apartamento 
Duplo 

R$125,00 (por pessoa / diária)  R$150,00 (por pessoa / diária)  

Apartamento 
Triplo 

R$105,00 (por pessoa / diária)  R$126,00 (por pessoa / diária)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hoteldomhenrique.com.br/


 

Restaurante  Baía Cabrália  

 
 
Importante: 
 
● Orçamento elaborado para o VII ENCONTRO NACIONAL DE JANE AUSTEN; 
● Os itens do restaurante deverão ser consumidos no local do evento; 
● Esta proposta tem como prazo de validade até 30 de abril, a contar da data de 

sua elaboração, e não estabelece vínculo obrigacional entre as partes; 
● As reservas para hospedagens deverão ser confirmadas com, no mínimo, 15 dias 

de antecedência; 
● Garantimos a reserva mediante depósito antecipado de no mínimo 01 diária; 
● Quaisquer danos causados nas dependências do hotel durante a estadia estarão 

sob responsabilidade do cliente; 
● Cobramos taxa de 4,23% de ISS e 10% de taxa de serviços; 
● Forma de Pagamento: Depósito antecipado até 01/11/2018 para obter desconto, 

fora dessa data cobraremos nossa tarifa cheia; 
 
 
Serviços Inclusos: 
 
● Organização do Apartamento, limpeza do ambiente; 
● Organização das salas de eventos, limpeza do ambiente; 
● 9 canais de TV por assinatura e 7 canais de TV aberta em HDTV; 
● Estacionamento próprio e gratuito; 
● Acesso à internet de alta velocidade e estabilidade gratuita; 
● Academia de fitness. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Adriana Martins Moreira 
Coordenadora de Reservas & Eventos 

(31) 3849-9140 
adriana@hoteldomhenrique.com.br 

 
 

mailto:adriana@hoteldomhenrique.com.br

