
XLVII ENCONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO BRASIL
Período: 09/11/22 a 11/11/22

HOTEL SEDE DO EVENTO
SERHS NATAL GRAND HOTEL & RESORT

Via Costeira – Sem. Dinarte Mariz, 6045 – Parque das Dunas
Natal - RN

Telefone: (84)4005-2000/4005-2028
www.serhsnatalgrandhotel.com

RESERVAS:
As reservas deverão ser solicitadas por e-mail com o código no assunto IRIB2022 - RESERVA,
encaminhadas para dorinha@serhs.com (A/C Dorinha - setor de eventos).

Telefone: (84)4005-2012

ATENÇÃO! Tarifas especiaispara o evento e disponibilidade garantida até o dia 31/08/22.
Após essa data a disponibilidade ficará liberada para o pool turístico do Hotel.

Categoria Acomodação Tarifa

Luxo Lateral Mar Single R$ 506,00
Duplo R$ 532,00

Luxo Família Lateral Mar

Single R$ 602,00
Duplo R$ 628,00
Triplo R$ 798,00
quádruplo R$ 968,00 2 camas de casal

Suíte Júnior
single R$ 723,00
duplo R$ 749,00
triplo R$ 949,00

Observações: a) Acrescentar 10% de taxa de serviço aos valores acima.
b) Diária de 11 a 12/11/22 será acrescida de 15% sobre o tarifário acima, em razão do início do
feriadão de 15 de novembro.

CONDIÇÃO TARIFARIA
● As diárias iniciam às 15h00 e terminam às 12h00;
● As reservas são com pré-pagamento antecipado (por se tratar de tarifas especiais);
● Cancelamento com reembolso somente em casos de imprevisto de saúde;
● Café da manhã incluso, servido no restaurante Potiguar (06h30 às 10h00)
● O hotel dispõe de 110 vagas de estacionamento. Serviço não cobrado. Não dispõe de

manobristas.
● Taxa de turismo R$4,00;
● Cortesia Internet Wi-Fi compartilhada;
● As informações acima não caracterizam bloqueio de apartamentos;
● Kid’s Club para crianças de 4 a 12 anos;
● Baby Kitchen equipada para o preparo de mamadeiras e refeições do bebe – 0 a 2 anos;

Politica para Crianças: Categoria luxo: Até 1 criança menor de 2 anos será cortesia, no mesmo
apartamento dos pais;
Categoria luxo família: Até 2 crianças de até 12 anos serão cortesia, no mesmo apartamento dos
pais.

http://www.serhshotels.com/
mailto:dorinha@serhs.com

