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1. Geral  

1.1. No ato de reserva o cliente declara estar ciente e de acordo com a Política de Reservas 

assim como com o Regulamento Interno vigente do Hotel dispostos na recepção do Hotel e no 

site www.salesianascarpina.com ;  

1.2. As reservas das Salesianas Carpina podem ser feitas pelo telefone/fax ( 081.3621.0164 ), 

por e-mail ( reserva@salesianascarpina.com ) ou pessoalmente, à Rua Padre Rocha, 1222, 

Bairro de São José, Carpina – Pernambuco. Dessa maneira, a confirmação, a alteração ou o 

cancelamento de reservas só poderá ser efetivado quando da correspondência por estes 

canais de comunicação. O contato para resolução de questões ligadas a reserva via telefone  

poderá ser feito de segunda à sexta, das 08h às 17h, entretanto o mesmo deverá ser 

oficializado via e-mail, para segurança nas trocas de informações, como datas, valores etc; 

1.3. O Hotel dispõe de três categorias de apartamentos, segundo a oferta de serviços: Suite 

Padrão – com ar condicionado, televisão e banheiro privativo; Suite Simples – com ar 

condicionado e banheiro privativo; Apartamento Comum – com ar condicionado ( Uso do 

banheiro coletivo ). 

 

2. Pré-Reserva e Pagamento  

2.1. Todas as reservas nas Salesianas Carpina dependem de um pagamento antecipado, 

caracterizado aqui como Pagamento em Adiantamento, a cargo de garantir a reserva; 

2.2. O Pagamento em Adiantamento equivalerá a 30% ( trinta porcento ) do montante total do 

pacote a contratar; 

2.3. O Pagamento em Adiantamento deverá ser feito através de Depósito Bancário, conforme 
os seguintes dados:  Banco : Caixa Econômica Federal    -    Razão Social : Juvenato Maria 
Auxiliadora    -    Conta :  206-6    -    Agência : 1242    -    Carpina/PE; 
 
2.4. O Pagamento Restante dos outros 70% ( setenta porcento ), do total do pacote  

contratado, poderá ser efetuado até o dia do Check-in  ou, em caso de locação de espaços, até 

o dia em que for iniciar o evento. Este pagamento também poderá ser efetuado através de 

depósito bancário, conforme o subitem anterior, ou no check-in com o setor financeiro do 

Hotel; 

2.5. O cliente, ao efetuar o Check-in para a hospedagem, ou para ocupar o espaço locado nas 

Salesianas Carpina, deverá apresentar comprovante de depósito de que trata o subitem 

anterior ou envia-lo  por e-mail (reserva@salesianascarpina.com ) ; 

http://www.salesianascarpina.com/
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2.6. O Pagamento em Adiantamento e o Pagamento Restante do total do pacote a contratar 

referem-se exclusivamente aos serviços destacados na Proposta de Reserva. Quaisquer 

despesas extras ou outros serviços prestados posteriormente, durante a estada do cliente, 

serão cobrados e deverão ser pagos no momento do Check-out ou ao final do evento, de 

acordo com o caso, no setor financeiro do Hotel. 

 

3. Reserva  

3.1. Será encaminhada ao cliente, por e-mail, Proposta de Reserva, contendo todos os 

detalhes do período de hospedagem e/ou da locação dos espaços para eventos das Salesianas 

Carpina. O envio desta Proposta de Reserva NÃO significa a confirmação da reserva, muito 

embora o cliente já possa ter aceito as condições expostas neste documento; 

3.2. A reserva só estará, de fato, confirmada, quando o cliente enviar para o e-mail da 

Salesianas Carpina ( reserva@salesianascarpina.com ) comprovante do depósito bancário de 

que trata o sub-ítem 2.2, acima, juntamente com a Proposta de Reserva, devidamente 

carimbada e assinada;  

3.3. Após o processo de envio e recebimento por parte das Salesianas Carpina dos documentos 

destacados anteriormente, a reserva estará efetivamente confirmada e, nesse momento, a 

Proposta de Reserva passa a ter caráter de Voucher de hospedagem; 

3.4. O comprovante de depósito e a Proposta de Reserva ( carimbada e assinada )  deverão ser 

enviados às Salesianas Carpina, no mínimo, até 20 ( vinte ) dias de antecedência da data 

marcada para a hospedagem e/ou evento; 

3.5. Para grupo com mais de 10 (dez) pessoas, será enviado formulário ( Home List ) aos 

responsáveis, via e-mail, para que seja preenchido com os dados das pessoas que compõem o 

grupo. Este Home List deverá ser enviado ao Hotel, com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

do Check-in, para que se faça a devida distribuição dos hóspedes em seus apartamentos; 

3.6. Nos casos em que o requerente pela hospedagem, durante o período de sua estada, 

desejar exclusividade no uso do Hotel, ser-lhe-á cobrado o valor correspondente a 80% ( 

oitenta porcento ) da ocupação do Hotel, independentemente do número de pessoas que 

compõem o seu grupo, considerando a média de tarifas existentes; 

3.7. O Hotel é composto de 2 (dois) apartamentos individuais; 1 (um) apartamento casal; 14 

(catorze) apartamentos duplos; 18 (dezoito) apartamentos triplos; 2 (dois) apartamentos 

quádruplos; 2 (dois) apartamentos quíntuplos e 6 (seis) apartamentos coletivos, com 

capacidade para 6 a 10 pessoas, totalizando 45 (quarenta e cinco) apartamentos, com 

capacidade regular para 140 (cento e quarenta) hóspedes. 
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4. Alterações de Reserva antes do Check-In  

4.1. Alterações de reserva, com exceção a hospedagens especiais/promocionais ou mistas ( 

hospedagens que englobam períodos regulares ou períodos de alta temporada ), são possíveis 

desde que solicitadas com no mínimo 30 ( trinta ) dias de antecedência ao Check-In da reserva 

original; 

4.2. Alterações de reserva estão sujeitas às disponibilidades do momento, bem como às tarifas 

vigentes no momento da alteração; 

4.3. Caso a alteração da reserva implique num valor maior do Pagamento em Adiantamento, já 

anteriormente confirmado, o cliente receberá, por e-mail, nova Proposta de Reserva e a 

diferença de valor deverá ser acrescida no Pagamento Restante. 

 

5. Alterações de Reserva durante Estadia  

5.1. Caso o cliente, já hospedado no hotel, deseje alterar o período ou tipo de sua estadia, 

deverá dirigir-se à gerência do hotel para verificar tal possibilidade;  

5.2. Para estender a estadia, o mesmo deverá solicitar uma Alteração de Hospedagem, o que 

implicará em um valor adicional de hospedagem, podendo este ser pago em dinheiro ou 

cartão no setor financeiro do Hotel. Esta alteração ficará restrita às disponibilidades e tarifas 

do momento – podendo ou não o cliente permanecer no mesmo quarto; 

5.3. Caso o cliente deseje realizar um upgrade do tipo de acomodação, e existindo 

possibilidade para o mesmo, a alteração da hospedagem também resultará em um valor 

adicional de hospedagem, podendo este ser pago em dinheiro ou cartão na recepção do Hotel; 

5.3. Em se tratando de locação de espaços e/ou equipamentos, caso haja a prestação de 

outros serviços não contratados anteriormente, os valores a estes referidos serão cobrados e 

deverão ser pagos ao final do evento, no setor financeiro do Hotel; 

5.4. No caso de o Cliente desejar antecipar sua saída ( Check-Out ), este deverá se dirigir à ao 

setor financeiro informando-a sobre tal, o que implicará na perda de qualquer desconto obtido 

previamente durante o processo de Reserva ou Admissão do Hóspede no Hotel. Caso ainda o 

período da estadia efetiva equivalha um valor inferior aquele pago no Pagamento em 

Adiantamento, tal diferença ficará a favor do hotel a cargo indenizatório pelo bloqueio do 

quarto para período não utilizado, não excluindo daí a obrigatoriedade do pagamento dos 

itens consumidos no ambiente do hotel, de seu bar ou restaurante, que deverão ser pagos 

separadamente. 
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6. Cancelamento de Reservas  

6.1. O Cliente poderá cancelar sua Reserva desde que com antecedência mínima de 30 dias da 

data prevista para o Check-In; 

6.2. Sendo solicitado o cancelamento da reserva dentro do prazo estipulado acima, o cliente 

poderá ser creditado com este valor para uma nova reserva futura ou poderá ser reembolsado 

integralmente do valor pago em adiantamento; 

6.3. No caso em que o cancelamento da reserva se der em tempo inferior ao disposto no sub-

ítem 6.1, o valor depositado como Pagamento de Adiantamento será integralmente retido 

como verba indenizatória ao Hotel; 

6.4. O estorno do valor depositado como Pagamento de Adiantamento será efetuado através 

de depósito bancário para a conta do cliente, cujos dados deverão ser enviados por e-mail ( 

reserva@salesianascarpina.com) ; 

6.5. Pacotes e tarifas promocionais, a exemplo de “Pacotes de Feriados”, “Reservas com 

Cupons de Desconto”, “Reservas para Day Use em Finais de Semanas” entre outros que se 

enquadrem nessa descrição, são NÃO CANCELÁVEIS e, portanto, NÃO REEMBOLSÁVEIS.  

6.6. O não comparecimento, “No Show”, do cliente no dia do Check-In implicará na PERDA 

automática de sua reserva, ficando o Pagamento em Adiantamento caracterizado como verba 

indenizatória ao Hotel.  

6.7. Caso haja qualquer desrespeito, por parte do cliente, às normas do Regulamento Interno 

vigente do Hotel, o mesmo terá sua hospedagem CANCELADA sendo obrigado a se retirar das 

dependências deste, arcando ainda com a quitação do valor integral de sua reserva e 

consumo, bem como qualquer dano causado ao patrimônio das Salesianas Carpina; 

6.8. Pacotes de hospedagem e/ou de locação de espaços para eventos durante períodos de 

alta temporada ( Janeiro, Fevereiro, Abril, Junho, Julho, Outubro e Dezembro ) serão 

oferecidos de acordo com a disponibilidade e interesse das Salesianas Carpina, com tarifas 

diferenciadas do período normal, segundo a ocasião; 

6.9. Poderão ser criados, a qualquer momento, pacotes promocionais, com tarifas inferiores ao 

do período normal, conforme interessa das Salesianas Carpina, tendo sua durabilidade e 

disponibilidade determinadas especificamente para este fim; 

6.10. Os valores das tarifas dos serviços de hospedagem e de locações de espaços e 

equipamentos poderão sofrer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso.  
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7. Outros  

7.1. As Salesianas Carpina não admitirão qualquer demonstração de preconceito ou racismo 

dentro de suas dependências; 

7.2. Assuntos relacionados às normas do Hotel e demais condições de uso dos serviços 

prestados pelas Salesianas Carpina estão expostos no “Regulamento Interno”, disponível na 

recepção e no site www.salesianascarpina.com  ; 

7.3. As Salesianas Carpina elege o foro da Comarca de Carpina para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes desta “Política de Reservas”. 

 

 

 

SALESIANAS CARPINA  -  Eventos e Hospedagem 
Juvenato Maria Auxiliadora  -  CNPJ : 09.980.046/0001-99 

Rua Padre Rocha – 1222   Bairro São José    CEP: 55815-140    Carpina – PE 
Fone/Fax : (081) 3621.0164    www.salesianascarpina.com    reserva@salesianascarpina.com  
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