
IBIS Rio de Janeiro Botafogo RE 

 Diária de quarto para uma pessoa: R$ 189,00 + 5% de ISS com café da manhã incluso. 

 Diária de quarto para duas pessoas: R$ 209,00 + 5% de ISS com café da manhã incluso. 

  

Por ser uma tarifa acordada, toda solicitação de reserva deverá ser feita através do e-mail 

h7547-re@accor.com.br e sinalizado que trata-se da “Tarifa SENALEM”. 

  

Seguem abaixo informações adicionais sobre nosso hotel: 

 Nossas diárias iniciam e terminam às 12h de cada dia; 

 Estacionamento opcional terceirizado, R$ 40,00 por um veículo por diária. 

 Não cobramos taxa de serviço; 

 Reservas sem garantia permanecem no sistema até às 18h, após este horário o 

apartamento é disponibilizado para venda; 

 Caso for (forem) chegar após as 18 horas, recomendamos que seja feita uma garantia, 

que pode ser um depósito bancário (Com 48hrs de antecedência) ou fornecer dados de 

cartão de crédito. 

 O cancelamento deve ser feito com 24h de antecedência para evitar cobrança da 

primeira diária no cartão de crédito informado. 

 O pagamento das diárias deverá ser efetuado no Check-in. 

 Aceitamos todos os cartões de crédito, cartões de débito e dinheiro como forma de 

pagamento. Não aceitamos cheque. 

 É necessária a apresentação de documento de identificação no momento do check-in. 

 De acordo com a Lei 8. 069/90 arts.82 "Toda criança ou adolescente deverá apresentar 

documentação de identificação quando na presença dos pais, ou autorização, por escrito, 

quando acompanhado de responsável devidamente identificado". 

  

Lista dos quartos: 

 Quarto Standard com 1 Cama de Casal 

 Funcional e confortável, ideal para trabalhar ou descontrair, o quarto Ibis tem tudo 

o que precisa: cama acolhedora tamanho Queen, uma ampla mesa para trabalho, 

Internet, TV com os melhores canais e banheiro privado. 

 Quartos Standard com 2 camas individuais 

 Funcional e confortável, ideal para trabalhar ou descontrair, o quarto ibis tem tudo o 

que precisa: 2 camas acolhedoras, uma ampla mesa para trabalho, Internet, TV c/ 

os melhores canais e banheiro privado. 

 Quartos Standard com uma cama casal + uma cama individual 

 Funcional e confortável, ideal para trabalhar ou descontrair, o quarto ibis tem tudo o 

que precisa: 1 cama de casal acolhedora com tamanho queen e mais uma cama  
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extra para uma criança de até 12 anos, uma ampla mesa para trabalho, Internet, TV 

c/ os melhores canais e banheiro privado. 

 Equipamentos no quarto 

 220/240 V AC 

 Ar-condicionado 

 Cofre no quarto 

 Telefone 

 Frigobar não abastecido 

 TV em cores via satélite/a cabo 

 Serv. despertar. Via telefonista 

 Internet Wi-Fi sem fios no quarto 

 Equipamentos no banheiro 

• Chuveiro 

• Secador de cabelos 

 


