
BEIRA RIO HOTEL - BELEM - PA 
 
Diária Promocional por tempo limitado validade até 31/07/2023, quando a mês am será 
avaliada a possibilidade de manter ou reajustar. 
 

▪ Caso queira reservar,deverá ser através do wattzapp ( 91-9213-9854) ou 
email de reservas@beirariohotel.com.br  favor observar todas as 
informações e nos retornar com seu pedido de reserva, escolhendo o tipo e 
categoria de apartamento. 

▪ O servidor deverá apresentar sua carteira funcional no preenchimento da 
ficha de hóspede. 

▪ Essas informações não garantem bloqueio de apartamentos. Sujeito à 
disponibilidade no momento do seu pedido.  

 

Diária apartamento STANDARD 
R$ 140,00 - Individual 
R$ 160,00 - Duplo ou casal 
R$ 180,00 - Triplo (01 cama casal + 01 cama solteiro) 
 
- Diária aplicada de acordo com quantidade de pessoas no apartamento.   
 
DIÁRIA INCLUI Café da manhã quando tomado no restaurante (das 06h as 09h30). No 
apartamento é considerado serviço extra e será cobrado de acordo com os preços vigentes. 
Diária inicia 14h e termina 12h.  
Diária NET, NÃO COMISSIONÁVEL. Hotel econômico.  
 
APARTAMENTOS:  todos com mesma área (23m²), banheiro, ar refrigerado, TV, telefone e 
cofre. Internet  wi-fi, sem custos. Voltagem em todo hotel: 220V.  
Piscina é exclusiva para hospedados. 
Estacionamento é rotativo  sem custos.  
 
FORMA DE COBRANÇA:   
Entrada a mais de pessoas no apartamento, será cobrado o valor correspondente.  
Política de criança: Uma (01) criança até 05 anos Free. Duas (02) crianças até 05 anos paga como 
01 adulto. 
Não aceitamos cheques. Aceitamos todos os cartões de crédito, cartão de debito ou PIX  
Não cobramos taxa de serviço.  
 
DOCUMENTOS PARA HOSPEDAGEM:  obrigatório apresentar documentos de identificação de 
todos os ocupantes do apartamento, inclusive de menores, comprovando paternidade.  É 
proibida a hospedagem de menores desacompanhados dos pais ou responsável sem 
autorização escrita e autenticada destes, ou da autoridade judiciária (Lei 8.069/90 arts. 82 e 
250).  
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE RESERVAS INDIVIDUAIS:   
Até 72h antes do dia previsto do check in: sem ônus 
Com 48h de antecedência: será cobrada a primeira diária. 
Não haverá devolução de valores se houver desistência durante a hospedagem. 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO DE GRUPOS:  
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Até 10 dias antes da data prevista do check in: sem ônus 
Com 07 dias de antecedência: será cobrada a primeira diária.  
Com menos de 07 dias: não haverá devolução de valores.  
Não haverá devolução de valores se houver desistência durante a hospedagem 
 
GRUPO em ALTA TEMPORADA (Círio de Nazaré/2º domingo de Outubro):   
Até 30 dias antes da data prevista do check in: sem ônus. 
Com 15 dias de antecedência: será cobrada a 1ª diária.  
Com menos de 07 dias: não haverá devolução de valores. 
 
Atenciosamente. 
 

Simone Barra – Depto Eventos 
Beira Rio Hotel - Belém, PA 

Tel (91) 4008-9000 
Tel (91) 4008-9004 (horário comercial) 
eventos@beirariohotel.com.br 
www.beirariohotel.com.br 
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