Temporada 2018

HOTEL TRES PUNTAS
PROMOÇÃO EARLY BOOKING 2018
30% DE DESCONTO

25% DE DESCONTO

25% DE DESCONTO

Válido para reservas entre 22/06 - 06/07 e
entre 14 - 30/09/18. Mínimo 3 noites.

Válido para reservas entre 06 de julho e 13
de setembro. Mínimo 7 noites.

Válido para reservas entre 06 de julho e
13 de setembro. Mínimo 3 noites.

Promoção válida para os 3 hotéis em reservas pagas 100% entre 1° de novembro e 1° de abril. Os descontos se aplicam sobre as tarifas 2018. O desconto de 30% se aplica para
reservas entre 22 de junho e 6 de julho e entre 14 e 30 de setembro para, no mínimo, 3 noites sem restrição de dia de entrada ou de saída. O desconto de 25% se aplica para
reservas entre 6 de julho e 13 de setembro para, no mínimo, 7 noites. O desconto de 20% se aplica para reservas entre 6 de julho e 13 de setembro para, no mínimo, 3 noites.
Sujeito a disponibilidade. Vagas limitadas. Não acumulativo com outras promoções. Não aplica para Suíte. Aplica de acordo as datas de restrições de hospedagem.

TEMPORADA VALUE
29/08 – 23/09/18*
Período 29/08 - 23/09/18:
07 noites (Sexta a sexta)
04 noites (Sexta a terça)
03 noites (Terça a sexta

Descrição
Single
Duplo
Adic. Adulto
Adic. Criança

Tarifa Week
267
198
122
100

Descrição
Single
Duplo
Adic. Adulto
Adic. Criança

24 – 28/08/18
Tarifa Week
299
221
137
112

TARIFAS
TEMPORADA REGULAR
29/06 – 12/07/18
27/07 – 23/08/18
Min. 04 noites
Min. 07 noites
(sexta a terça)
(sexta a sexta)
Min. 03 noites
(terça a sexta)
NIVEL 1
Tarifa Mini Week
393
289
177
144

TEMPORADA HOLIDAY
13 – 26/07/18
Min. 07 noites
(sexta a sexta)

Tarifa Week
357
264
162
132

Tarifa Week
412
303
186
150

Tarifa Week
410
303
187
153

Tarifa Week
473
349
213
173

Tarifa Week
493
364
224
183

Tarifa Week
569
419
256
208

NIVEL 2
Tarifa Mini Week
451
333
203
165
NIVEL 3
Descrição
Single
Duplo
Adic. Adulto
Adic. Criança

Tarifa Week
344
255
158
129

Tarifa Mini Week
543
400
245
198

Tarifas em dólares por pessoa por noite. Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não incluem IVA. Os hóspedes estrangeiros não
residentes no Chile não pagam IVA se pagarem sua conta do hotel em dólares americanos ou cartão de credito em dólares. Estrangeiros sem
residência no Chile, devem apresentar o cartão de turismo de entrada ao pais ao momento do check in.

Restrições de acordo a temporada
*Temporada Value corresponde ao período do dia 24 de Agosto a 30 de Setembro. Não requer mínimo de noites para reservar, com
exceção da semana do dia 24 de setembro ao 7 de Setembro e será vendida por semana (7 noites de sexta a sexta-feira), por Mini
Semana (4 noites de sexta a terça-feira ou 3 noites de terça a sexta-feira).
*Temporada Regular corresponde ao período de 22 de junho a 12 de Julho e de 27 de Julho a 23 de Agosto e será vendida por semana
(7 noites de sexta -feira a sexta-feira), ou por Mini Semana (4 noites de sexta a terça-feira ou 3 noites de terça a sexta-feira), exceto
entre o dia 22 de junho ao 29 de julho que não terá mínimo de noites para reservar.
*Temporada Holiday corresponde ao período entre 13 e 26 de Julho e somente será vendida por semana de 7 noites, de sexta-feira a
sexta-feira.
Menores de 0 até 4 anos vão free no mesmo apartamento mas devem compartilhar cama com os pais.
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Temporada 2018

HOTEL TRES PUNTAS
Check in: 16:00 hrs. Se o apartamento estiver disponível antes da hora marcada poderá ser ocupado antecipadamente, caso contrário
poderá deixar sua bagagem na recepção e utilizar as instalações, inclusive os meios de elevação.
Check out: 10:00 hrs. Se a entrega for depois das 10:00 hrs, será acrescentado em sua conta o Late Check-out equivalente a tarifa
vigente por noite.

Tarifas incluem:
-

Alojamento no Hotel Tres Puntas
Meia pensão; café da manhã no restaurante Sur e jantar previam reserva, no restaurante Sur ou Mirador Del Plomo. O jantar
da primeira noite é no restaurante Sur.
Acesso ilimitado às pistas de Valle Nevado (passe de acesso aos meios de elevação). Valido até o dia antes da sua saída. Se o
check out for feito antes das 10 AM, terá um tíquete de esqui grátis para o ultimo dia.
Coquetel de boas-vindas. Realizado todos os sábados das 18h30 às 19h30.
Après ski no bar Tres Puntas, 17h às 18h.
Acesso gratuito ao Fitness com direito a sauna e sala demáquinas. Aulas diárias gratuitas deaeróbica e alongamento, de
acordo ao horário de programação diária. Acesso à piscina aquecida ao ar livre, sala de jogos, pub e atividades de animação.
Jardim de infância (entre 3 e 7 anos). Horário: 09h às 13h e de 14h às 18h (não inclui almoço).
Guarda esquis.
Wi-Fi gratuito nas áreas comuns do hotel: Lobby, Pub Tres Puntas e restaurante Sur, com senha de acesso solicitada na
recepção do hotel.
Cyber café sujeito a disponibilidade de PC’s

Serviços disponíveis com valor adicional:
-

Transporte terrestre.
Bebidas, vinhos e licores durante as refeições.
Aluguel de equipamento de esqui e snowboard.
Aulas de esqui e snowboard.
Serviço de baby sitter. Sujeito a disponibilidade.
Clínica.
Minibar.
Room service.
Ligações telefônicas.
Lavanderia.
Tickets para outros centros de esqui (La Parva e Colorado).
Heliski.
Massagens
Taxa de rolha de vinhos nos restaurantes e área comuns

Não é permitida a presença de nenhum animal de estimação e está expressamente proibido fumar dentro das instalações
internas.
Consulte-nos sobre formas de pagamento e Políticas de Cancelamento.

Tarifas em dólares americanos por pessoa/noite, sujeitas a disponibilidade e alterações sem aviso prévio.
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