TARIFA PARA MEMBROS*: CONSIGA OS MELHORES PREÇOS

*Condições de venda :
A Tarifa de Membro é proposta exclusivamente online, diretamente em
travelpros.accorhotels.com dedicada aos profissionais de viagens, ou em outros sites do
Grupo (www.accorhotels.com, através da nossa aplicação móvel ou dos sites das marcas
como www.sofitel.com, www.pullmanhotels.com, www.novotel.com, www.mercure.com,
www.ibis.com).
A tarifa é não-comissionável.

Perfil de membro Le Club AccorHotels
Este desconto é reservado aos membros do programa de fidelização "Le Club
AccorHotels" e está sujeito à criação de um espaço pessoal. Se o seu cliente ainda não for
membro, pode inscrever-se online. Caso contrário, não poderá beneficiar deste desconto.
O membro deve apresentar o seu cartão desde a sua chegada ao hotel (ou o seu número
de membro se ainda não tiver recebido o seu cartão). Um máximo de 2 quartos com Tarifa de
Membro podem ser reservados por membro e por estadia.

Desconto e marcas participantes
O desconto aplica-se à tarifa pública dos hotéis participantes (ver lista abaixo), exceto taxas
e encargos anexos, promoções ou ofertas especiais e sujeito à disponibilidade de quartos no
hotel e nas datas selecionadas, à exceção de algumas datas definidas pelos hotéis.
Consiste num desconto máximo de 5% ou 10% nas tarifas públicas dos hotéis das marcas
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis
budget e Adagio Access (ver lista dos hotéis participantes e as reduções aplicáveis abaixo).
É especificado que todos os hotéis participantes situados em França, qualquer que seja a sua
marca, aplicarão apenas um desconto de 5%.
Recorde-se que os hotéis ibis budget não participam no programa de fidelidade Le Club
AccorHotels. Quando o desconto tarifário é aplicado num destes hotéis, o membro não
beneficiará de nenhum dos benefícios relacionados com a sua adesão ao programa (ganho
de pontos Rewards ou Status, utilização de pontos Rewards, vantagens do programa, como
bebidas de boas-vindas, garantia de disponibilidade, etc.).

