Conferência BisaWeb
Recife/PE

Hotéis e Pousadas utilizadas por pessoas que vieram para outros
Treinamentos da BisaWeb

POUSADA LORDE INGLÊS
Email: pousadalordeingles@outlook.com
Instagran: pousadalordeingles

reservas@lordeingles.com.br
Endereço:
Rua Padre inglês,
90 Boa Vista – Recife/PE
Fone/whatsapp: (81) 99856-3189

PERÍODO: 22/08 à 24/08/2022 - (02
diárias)
APARTAMENTO MASTER
Duplo - R$ 208,00 a diária
Individual - R$ 189,00 a diária

*Vantagem: Próximo da BisaWeb (mesma rua)
APARTAMENTO PRIME
Duplo - R$ 189,00 a diária
Individual - R$ 165,00 a diária
APARTAMENTO STANDARD
Individual - R$ 150,00 a diária (01
cama de solteiro)
Informamos que esta mensagem se
trata apenas de um orçamento. Valores
e disponibilidade sujeitos a alteração
sem aviso prévio.
PAGAMENTO
01 diária – Valor total antecipado via
depósito/transferência;
02 diárias ou mais – 50% antecipado +
50% no check-in.
INFORMAÇOES GERAIS
*As diárias iniciam as 14h e encerram
as 12h;
*As diárias incluem café da manhã,
conexão wireless, taxa de serviço e
ISS;
*Os
apartamentos
possuem
ar
condicionado, TV, banheiro privativo
com ducha quente via captação solar,
armário, telefone e frigobar;
*Acesso aos apartamentos restrito aos
hóspedes;
*Criança até 06 anos não paga,
dormindo na cama de casal com os
pais
(gratuidade
de
01
por
apartamento);
*Dispomos de estacionamento externo
(sujeito a disponibilidade no momento

da chegada);
*Uso obrigatório de máscara nas áreas
comuns da pousada;
*Álcool em gel/álcool 70 em pontos
estratégicos;
*Com opções de cardápios variados, o
café da manhã será servido no quarto;
*Até 03 diárias o apartamento não será arrumado
(exceto a pedido do hóspede).

NOVOTELL RECIFE
Rua Henrique Dias, 70, Boa Vista, Recife, Pernambuco
50070140, Brasil
Fones: (81) 3033-4286 / (81) 9.9939-7979 / (81)
9.8189-8505
e-Mail: contato@novohotellrecife.com.br
website: https://www.novohotellrecife.com.br

A diária inclui: hospedagem, café da manhã e internet
Wi-Fi.
O hotel possui um estacionamento conveniado e
tarifado. O local fica a cerca de 50m e a diária custa
R$ 15,00 por veículo.
O check-in se inicia a partir das 14:00.
O check-out pode ser feito até às 12:00.
Para reservar é necessário o pré-pagamento de pelo
menos 50% do valor total da reserva.
O pré-pagamento é feito exclusivamente através de
transferência bancária.
O saldo pode ser pago no check-in à vista através de
cartão de crédito, débito ou em espécie.
Não trabalhamos com parcelamento.
Caso o hóspede escolha fazer o pagamento 100%
antecipado através de transferência bancária, então a
gente oferece 5% de desconto.
Suítes disponíveis:
-> Standard Casal (1 diária):R$189,48(pagamento
50% antecipado via pix ou transferência)/ R$180,00
(pagamento 100% antecipado via pix ou transferência)
-> Deluxe Casal (1 diária): R$R$200,20(pagamento
50% antecipado via pix ou transferência)/
R$190,00(pagamento 100% antecipado via pix ou
transferência)
-> Master (1 diária): R$R$273,76(pagamento 50%
antecipado via pix ou transferência)/
R$260,00(pagamento 100% antecipado via pix ou
transferência)

RECIFE PRAIA HOTEL
http://www.recifepraiahotel.com.br/
Endereço: Av. Boa Viagem, 9
Pina- Recife/PE
Fone/whatsapp: (81) 2122-1100

AZUL FUSCA HOSTEL
http://azulfuscahostel.com/
Endereço Rua Mariz e Barros, 328, 2° andar, 21
Recife Antigo – Recife/PE
Fone (81) 3023-5007 Não consegui falar com esse

Diária quarto individual
Diária quarto duplo
Diária quarto triplo

-R$ 177,00 +5%
-R$ 197,00 +5%
-R$ 247,00 +5%

Dispomos de dois quartos compartilhados com 12
camas cada, 24 leitos no total.
Domingo à quinta
-R$ 45,00 por pessoa
Sexta e sábado
- R$ 50,00 por pessoa
*Café da manhã incluso

contato!!
*Vantagem: Fica no Recife Antigo – bem próximo ao
treinamento

FLAT EM BOA VIAGEM
Av. Boa Viagem
Contato: Andressa (81) 9 9690-8010
*Vantagem: Barato e Fica em Boa Viagem

Ronaldo
Barros Diretor
Técnico

*Essa pessoa administra diversos flats e faz preços
bem em conta para duas ou mais pessoas (na faixa
de R$ 140,00/diária).

