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24º FORUM INTERNACIONAL DE SUPPLY CHAIN & EXPO.LOGISTICA 

18 a 20 de Setembro 2018 – Hotel Tivoli Mofarrej – São Paulo 

 

 
Hotel Categoria Solteiro 

Standard 

Casal/Duplo 

Standard 

Taxa de 

turismo 

(opcional) 
Tivoli 

Mofarrej 

5* R$ 595,00 + 

5%  

R$ 595,00 + 

5%  

R$ 10,30  

(por dia/por 

apto.) 

   
OBS: Total da diária com ISS: R$ 624,75 

 

 Os preços acima são por dia/por apto. categoria standard e incluem café da manhã. Taxa de 

5% refere-se a ISS cobrado pelo hotel. Consultar a Brazil Destination para outras categorias 

de apto. 

  

 Confirmação de reserva: mediante consulta prévia de disponibilidade à Brazil Destination e 

após envio do formulário e pagamento em uma das opções abaixo. 

  

 Opção 1: Pagamento integral do período de estada através de depósito no Banco Santander 

(033), agência 3959, conta corrente 13000270-9 em nome de Brazil Destination – CNPJ: 

31.097.603/0001-87. Após o depósito enviar cópia por e-mail 

brazil@brazildestination.com.br ou brazildestination@gmail.com junto com o formulário de 

reservas abaixo devidamente preenchido.  

 

 Opção 2:  Pagamento direto ao hotel com preenchimento do formulário abaixo preenchido 

com as informações completas do cartão de crédito para garantia de “no show”. 

 
 TRASLADO PRIVATIVO AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO: 

Consultar a Brazil Destination. 

  

 Cancelamentos: Até 16/07/2.018, será reembolsado o mesmo valor pago, sem correção, com 

dedução de 10% para cobertura de despesas administrativas. Para reservas garantidas com 

cartão de crédito, será cobrado pelo hotel o valor total de diárias no cartão informado em caso 

de cancelamento após 16/07/2.018. Não haverá reembolso também em caso de 

cancelamentos de reservas feitas após 16/07/2.18. 

 

 Alterações de reservas ou cancelamentos dentro dos prazos acima, somente serão aceitos se 

solicitados por escrito. 

 

 A diária no Hotel Tivoli Mofarrej começa às 15:00hs e termina às 12:00hs. Chegadas e saídas 

fora destes horários, estarão sujeitas a confirmação de disponibilidade e cobrança de diária 

adicional. 
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24º FORUM INTERNACIONAL DE SUPPLY CHAIN & EXPO.LOGISTICA 

18 a 20 de Setembro 2018 – Hotel Tivoli Mofarrej – São Paulo 

 

 

 

FORMULÁRIO DE RESERVA DE HOTEL  

 
Preencher um formulário para cada apto reservado e enviar por e-mail brazil@brazildestination.com.br ou 

brazildestination@gmail.com (preencher com letra de imprensa ou digitado). 
 

ÚLTIMO NOME:                                                                   NOME: 

 

ACOMPANHANTE (S) E IDADE EM CASO DE CRIANÇA (S): 

 

 

NOME DA EMPRESA: 

 

ENDEREÇO COMPLETO (Bairro, Cidade, Estado, CEP):  

 

 

TELEFONE:                                                             E-MAIL: 

 

 

HOTEL ESCOLHIDO: TIVOLI MOFARREJ 

 

DATA DE CHEGADA:                                            DATA DE SAÍDA: 

 

TIPO DE APTO:   (    )  Solteiro           (    )  Casal          (    ) Duplo (com 2 camas)           

 

 

1. Em anexo envio a cópia de depósito no valor de R$........................................  referente a: 

   (   ) pgto. integral da reserva de hotel conforme acima 

   (   ) da reserva de hotel + traslado aeroporto / Hotel 

    

 

2. Autorizo o Hotel Tivoli Mofarrej a debitar  do meu cartão de crédito:   

(    ) VISA   (    ) MASTERCARD  (    ) DINNERS    (   ) AMEX    

número ..................................................................................... código de segurança....................  

com validade até ...................... a importância referente ao total da reserva acima.  

Estou ciente que, em caso de não comparecimento ao hotel na data supra citada ou em caso de 

cancelamento da reserva após 16/07/18, o hotel cobrará do cartão informado acima o valor total 

do período reservado. 

 

Assinatura (mesma do cartão): 

 

Data: 

Nome como escrito no cartão: 
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