
 

Mossoró, 24 de novembro de 2022 

 
À 
 
ADUERN – Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte   

 
Estimado Prof. Neto Vale,  
+55 84 3312 2324 

 

Com os nossos melhores cumprimentos, temos o privilégio de informar que o 

cadastro da ADUERN já se encontra ativo em nosso hotel. 

 

Informamos as aplicações e modalidades disponíveis: 

 

*Associados: Pagamento direto (dinheiro, transferência, pix ou cartões). 

 

*Diretoria e colaboradores administrativos ADUERN: Pagamento faturado 

para 15 dias, a partir da data do check-out. 

 

*O faturamento deverá ser autorizado/formalizado via e-mail, informando 

 nomes dos hóspedes e período da hospedagem. 

E-mail para solicitações e reservas: reservas@hotelgarbos.com.br 

 

Tarifas Exclusivas ADUERN 

Categoria SGL DBL TPL QDP 

Standard 190,00 190,00 247,00 304,00 

Superior 220,00 220,00 286,00 - 

Luxo 250,00 250,00 325,00 - 

Suite Gold Garbos 1.250,00 1.250,00   

*Tarifas incluem café da manhã servido no restaureante. 

*Adicionar taxa de serviço de 10% aos valores. 
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Políticas Comerciais – Garbos Mossoró 2022 

  

Check-in time/Entrada - 14h 

Check-out time/Saída - 12h 

 

Para entradas e saídas antes ou após aos horários estabelecidos, consultar 

disponibilidade e valores para Early Check-in e Late Check-out com a Recepção 

do hotel. 

Todas as diárias incluem café da manhã servido no restaurante. 

Possuímos apartamentos para portadores de necessidades especiais (PNE).  

Somos um hotel PET FRIENDLY. Consultar normas e regulamentos.  

Dispomos do serviço de Room Service com cardápio exclusivo sem taxa 

adicional. Disponíveis nos apartamentos.   

 
Condições Comerciais e Exclusivas para CRIANÇAS e MENORES de 18 
anos 
 

Gratuidade de 1 (Uma) criança até 8 (Oito) anos no mesmo apartamento 
dos pais ou responsável legal. Considerar a segunda criança no mesmo 
apartamento, como cobrança de apartamento triplo. 
 
Para solicitação de reserva com berço, oferecemos gratuitamente para 
crianças até 3 (Três) anos. Consultar disponibilidade.  
 

É obrigatório a apresentação do documento de identidade com 
foto atualizada (RG) e/ou Certidão de Nascimento para 
menores de 18 (Dezoito) anos no momento do Check-in na 
Recepção do hotel. Atendendo a legislação Federal - Art. 82 da 
Lei 8.069/1990. Estatuto da Criança e Adolescente.  

Condições para Cancelamento, Crédito e Reembolso das Reservas 

Para cancelamento sem ônus das reservas garantidas, disponibilizamos 
o crédito para uso em até 1 (Hum) ano da data da primeira reserva, 
mediante disponibilidade e igualdade das tarifas aplicadas, caso o período 
solicitado possua tarifas diferentes, deve ser creditado ou pago a 
diferença tarifária para o período solicitado. 
 



 

Para cancelamento da reserva garantida com solicitação de reembolso 
dos valores pré-pagos, cobraremos a taxa de administração de 5% do 
valor total creditado. 
 

No-Show para Reservas Garantidas 

Para as reservas garantidas com pagamento efetuado, o não 
comparecimento na data de prevista para o Check-in, nos reservamos a 
cobrança de 1 diária para o período de baixa estação, e nos períodos de 
alta estação, feriados, pacotes, será cobrado o valor total do período. 
 
 

Das datas para uso e validade das tarifas acordadas: 

As tarifas definidas neste documento não serão válidas para datas e 
períodos festivos e/ou feriados. Para estas datas especiais as tarifas 
deverão ser consultadas com o setor de reservas, bem como a 
disponibilidade de vagas para hospedagem. 

 

Certos que a nossa relação comercial trará benefícios bilaterais, nos colocamos 

ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimento que se faça necessário. 

 

Este convênio tem validade de 1(um) ano a partir da data do aceite. 

 

Cordialmente,  

 

Alex Pinheiro 

Gerente Comercial 

Garbos Hotéis e Eventos**** 

Av. Lauro Monte, 1301 - Abolição I -  Mossoró, RN 

+55 84 99185-9898 

+55 84   3064 1000 

reservas@hotelgarbos.com.br 

comercial@hotelgarbos.com.br  
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