
 
 

 

 

 

CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO BENEFICIO – ACQUAVILLE HOTEL 

O Associado Pessoa Jurídica em dia com sua contribuição têm direito aos benefícios mencionados abaixo. 
A pessoa jurídica associada à ABTCP ficará isenta de qualquer responsabilidade referente às despesas 
contraídas pela pessoa física beneficiada pelo Convênio. Serão considerados dependentes esposa/marido, 
filhos de qualquer idade e pai/mãe, irmãos que residam com o mesmo. O faturamento das despesas será 
efetuado diretamente ao empregado beneficiário do serviço prestado. 
 
Atenção: A Pessoa Física empregada de uma associada ABTCP Pessoa jurídica só poderá usufruir deste 
beneficio mediante comprovação do seu vinculo com este empregador através do envio da cópia da 
página de Contrato de Trabalho da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) diretamente ao 
Acquaville Hotel no ato da reserva pelo e-mail reservas@acquavillehotel.com.br / 
atendimento@acquavillehotel.com.br. A reserva será confirmada diretamente ao associado mediante 
disponibilidade ou não de vagas na data requerida. 
 
O Acquaville Hotel concederá os seguintes benefícios: 
 
- Desconto de 5% em todos os tarifários (seja normal ou feriados); 
- Isenção da taxa de serviço de 10% nas hospedagens; 
- Horário de check in estendido até às 14h; 
- Horário de check out estendido até às 15h; 
- Cortesia de passeios de caiaques; 
- Cortesia de utilização dos ofurôs. 
 
Os descontos concedidos neste benefício não são cumulativos com outras promoções e descontos 
promovidos pelo Acquaville Hotel, havendo outras promoções e descontos em que o associado ABTCP 
Pessoa Jurídica eventualmente estejam eleitos a usufruir, estes terão que optar pela condição que melhor 
lhe atenda.  
 
A Pessoa Física empregada de uma associada ABTCP Pessoa jurídica que utilizar deste beneficio estará 
sujeito às regras de utilização, comerciais e contratuais estipuladas pelo Acquaville Hotel conforme 
padrões atualmente utilizados e entregues aos consumidores convencionais (condições gerais de compra, 
vouchers, horários de funcionamento e regimento interno do Hotel). 
 
Aproveite! 
 
 
Equipe Relacionamento ABTCP. 
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