PROGRAMA NEVE - TARIFAS RACK EM DOLARES 2019
Temporadas / Categoria do quarto

TEMPORADA BAIXA

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA ALTA

$ 195
$ 254
$ 213
$ 279
$ 213
$ 279
$ 78
$ 195
$ 195
$ 266
$ 532

$ 235
$ 306
$ 256
$ 337
$ 256
$ 337
$ 94
$ 235
$ 235
$ 320
$ 641

$ 310
$ 403
$ 338
$ 444
$ 338
$ 444
$ 124
$ 310
$ 310
$ 423
$ 845

Standard Doble
Standard Single
Superior com varanda Doble
Superior com varanda Single
Lodge Puyehue Doble
Lodge Puyehue Single
Crianças (5 a 11 anos inclusive)
Suite de 3 (mínimo 2 adultos e 2 crianças)
Suite de 4, 5 e 6 (mínimo 4 adultos)
Suite Superior Doble/Triple
Suite Superior Single

Tarifas por pessoa por noite expressadas em dólares americanos, IVA não incluído. Tarifa Rack Comissionável.
Programa Experience (All Inclusive) inclui: Todas as refeições e bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) em horários estabelecidos. Traslado de ida e volta diário para o
Centro de Esqui. Aluguel de equipamento de esqui e almoço na estação de esqui de Antillanca. Atividades internas (Mini Golfe, Bowling, Kids Club, Sala de Jogos;
Sala de Escape) e externas do hotel (Bicicletas, Caiaque, Trekking Mirador), uso de piscinas termais / academia / sauna.
TEMPORADA PROGRAMA NEVE

Temporada Baixa
Temporada Media
Temporada Alta

Valores para traslados de aeroportos próximos
Serviço de Traslados

Tarifa Neta em USD

Puerto Montt / Hotel (1 a 4 pessoas)

$ 140

Puerto Montt / Hotel (5 a 15 pessoas)

$ 170

Osorno/ Hotel /Osorno (Adultos / Tarifa por pessoa)

$ 24

Osorno/ Hotel / Osorno(Crianças até 11
anos/ Tarifa por pessoa)

$ 12

Check In: 16:00h pode utilizar os serviços do hotel (almoço) no dia da chegada somente para o programa Experiência Puyehue.
Check Out: 11:00h
Política Crianças:
Idade infantil: 0 a 4 anos (inclusive), FREE.
Idade Crianças: 5 a 11 anos (inclusive), pagam conforme tarifário.
Até 2 crianças compartilhando quarto com seus pais, máximo 1 cama adicional de um lugar.
Políticas de Cancelamento e anulação:
Todo cancelamento deve ser solicitado por escrito, via e-mail, indicando nome do passageiro.
Penalidades aplicáveis conforme a data de recepção da solicitação de cancelamento:
Para Temporada Baixa e Media:
• Até 07 dias antes da chegada ao hotel: SEM CUSTOS.
• 6 a 1 dias antes da data de chegada ao hotel - Valor da primeira noite.
• Sem aviso prévio é considerado No Show. 100% da reserva será cobrada.

Para Temporada Alta:
• Até 30 dias antes da chegada ao hotel: SEM CUSTOS.
• 29 a 0 dias antes da data de chegada ao hotel - Valor da primeira noite.
• Sem aviso prévio é considerado No Show. 100% da reserva será cobrada.
Cancelamentos de reservas existentes não são aceitos para emitir novas reservas com promoção.
Em caso de força maior, devem ser cumpridas as seguintes condições:
Modificar a reserva para outra data. A reserva deve ser alterada dentro das próximas 72 horas e para uma data dentro do ano corrente. (Se a temporada muda,
a data é modificada e, se aplicável, a diferença deve ser paga).
A força maior inclui: guerra, epidemias, quarentenas, catástrofes naturais, greves, agitação civil local, encerramento de fronteiras ou causas semelhantes fora do
controlo ou da responsabilidade do hotel, tornando impossível a disponibilização das instalações.
Políticas de Pagamento:
No ato da reserva para confirmação será solicitado um depósito de 100% da tarifa.
Política Grupos:
Se um grupo solicita somente 01 noite (grupos acima de 12 passageiros ) sexta ou sábado, terá uma sobretaxa de 50% da tarifa vigente.
Vigência Tarifas: Tarifas sujeitas a modificações, prévio aviso do hotel.

Representante Brasil
João Araújo
joao@joaoaraujopromocao.com.br
Fone: (55 11) 3266-4215 - Brasil
Av. Paulista, 1159, Sala 607 - São Paulo, SP
Reservas:
reservas@hotelpuyehue.cl
(56 2) 2293-6000

