
 
 

IBIS FORTALEZA 
PRAIA DE IRACEMA 

 

Rua Doutor Atualpa Barbosa Lima, 660 

Praia de Iracema – Fortaleza CE 

CEP 60060-370 

 

Fortaleza, 21 de setembro de 2022 
 
20° Encontro Nacional dos Pesquisadores em Jornalismo 
Contato: Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo - SBPJOR 
Telefones: (85) 98867-5620 
E-mail: rafaelmesquita.rm@gmail.com 

 
Referente: Grupo período de 08 a 12/11/2022 
 

CATEGORIAS 
Tarifa Balcão  Tarifa Especial COM CAFÉ DA MANHÃ 

Apto Single Apto Double Apto Single Apto Double Apt Triplo 

CATEGORIA STANDARD 
Cama Casal ou Duas Camas 

de Solteiro 
R$ 400,00 R$ 480,00 R$ 230,00 + 5% R$ 270,00 + 5% R$ 320,00 + 5% 

 
 
Informações Importantes: 
 

 Taxa de turismo (opcional) - R$ 2,00 por apartamento/dia; 
 As diárias se iniciam as 14h00 e terminam as 12h00; 
 O café da manhã incluso na diária servido no restaurante; 
 Os apartamentos triplos dispõem de uma cama de casal e uma de solteiro; 
 GARANTIA DE NO-SHOW/ REDUÇÕES: No caso do não comparecimento do hóspede sem aviso prévio 

(no-show), será cobrada o valor da primeira diária; 
 ENTRADA ANTECIPADA: Para entrada antecipada a partir das 07h30 (early check in) haverá cobrança 

adicional de 50% do valor da diária, mediante disponibilidade de apartamento no momento da chegada 
do hospede ao hotel, sem inclusão de café da manhã. Para entrada antes das 07h30 (Pré-Registro) é 
necessário contratar o apartamento desde a noite anterior a chegada, sendo cobrada uma diária integral, 
com inclusão de café da manhã. 

 LATE CHECK OUT: cobrada meia diária para check out até as 18h. Após este horário será cobrada uma 
diária integral.  

 Internet cortesia no apartamento. 
 PAGAMENTO: O pagamento deverá ser feito através de depósito bancário ou cartão de crédito. Todas as 

diárias devem estar pagas antes da chegada do grupo; 
 ROOMING LIST: o rooming list dos apartamentos deverá ser enviado com até 7 dias de antecedência da 

data do check in. 
 

Ficamos no seu aguardo para confirmarmos o bloqueio! 
 
 
   
              Ada Barroso                           
         Gerente de Contas                    
    ada.barroso@accor.com                                                                                       
        +55 85 98786-1147                                                                                          
 


