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PROTOCOLO PREFERENCIAL DE EMPRESA 

Entre o Hotel Myriad by SANA Hotels e a Maquijig é celebrado um acordo através do qual a empresa terá acesso a condições preferenciais nas 

reservas de alojamento: 

 

 

 

 

 

Tarifas Preferenciais 

Out. 2013 

Dez. 2014 

 

 

Tarifas Balcão 

2013 / 2014 

Single Deluxe € 168 € 239 

Double Deluxe € 198 € 269 

Single Premium € 208 € 289 

Double Premium € 238 € 319 

Suite € 478 € 619 

Suite Presidencial €4.000 € 4.000 

 

 

As tarifas acima apresentadas são por quarto / noite e, estão incluídos os seguintes benefícios durante a estadia no Hotel Myriad by SANA 

Hotels:  

 Pequeno - Almoço Buffet; 

 Late check-out a confirmar mediante disponibilidade; 

 Sayanna Wellness: Acesso gratuito á zona do ginásio, sauna, banho turco e piscina interior; 

 Estacionamento gratuito na garagem do Hotel mediante disponibilidade; 

 Tratamento VIP à chegada (fruta e água); 

 Internet Wireless gratuita no quarto; 

 15% desconto no SPA em tratamentos do Menú Sayanna Welness (Aplicável a tratamento s de duração igual ou superior a 60 min); 

 2 cápsulas de café Nespresso ou 2 saquetas de chá diárias. 
 

OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS: 

 Concierge e Room service 24 horas. 

 

 Rent-a-Car / Transfers;  

 Packages especiais de Reunião; 

 Myriad Crystal Center – Centro de Congressos com 10 salas de reunião; 

 Organização de Eventos e condições preferenciais para Grupos; 

http://www.myriad.pt/
http://www.sanahotels.com/
http://www.sanahotels.com/pt/
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CONDIÇÕES GERAIS:  

 

1.    TARIFAS 
 

1.1. As tarifas mencionadas são válidas até Dezembro 2014; 

1.2. As tarifas são aplicáveis somente a reservas individuais; 

1.3. Em caso de reserva de mais de 10 quartos, a reserva será considerada um Grupo, sendo neste caso aplicável a politica de Grupos. 

1.4. As tarifas apenas serão válidas após a data da sua aceitação e assinatura por parte da empresa com quem é celebrado o acordo (Este 

protocolo não implica qualquer obrigatoriedade ou exclusividade com o Hotel Myriad); 

1.5. As tarifas são válidas e extensíveis a todos os colaboradores da empresa, convidados ou a todos aqueles cuja reserva seja efectuada 

por intermédio da empresa titular do protocolo; 

1.6. As tarifas poderão ser alvo de revisão, mediante o potencial  e número de reservas efectuadas por parte da empresa ao longo do ano; 

1.7. As tarifas acima apresentadas são NET. 

1.8. As tarifas apresentadas baseiam-se nas taxas de Iva actualmente em vigor, pelo que, caso ocorra qualquer alteração às mesmas, no 

momento da facturação dos serviços, serão aplicadas as correspondentes taxas de Iva em vigor.  

 

 

2. VALIDADE 

 

 2.1. O Protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2014; 

 2.2. O Protocolo é válido após assinatura por parte da empresa com quem é celebrado o acordo, não tendo efeitos retroactivos. (O protocolo 

não implica qualquer obrigatoriedade ou exclusividade com o Hotel Myriad); 

 2.3. O Protocolo tornar-se-á automaticamente válido e aceite, caso não haja contestação no prazo de 30 dias úteis após a data de envio. 

  

3.      RESERVAS 

 

3.1. O hotel reserva-se o direito de solicitar o cartão de crédito para garantia de reserva e/ou pagamento de extras; 

3.2. As reservas deverão ser feitas directamente para o endereço de e-mail: rsv@myriad.pt    

3.3. Política de Cancelamento, No-show e Saídas antecipadas:  

3.3.1. Todos os cancelamentos deverão ser efectuados com uma antecedência mínima de 24 horas da data prevista de chegada, caso 

contrário; será debitada a primeira noite; 

3.3.2. Em caso de no-show o Hotel reserva-se o direito de debitar a primeira noite e cancelar o resto do período de estadia, caso não 

haja qualquer indicação para manter a mesma; 

3.3.3. As saídas antecipadas serão consideradas sem qualquer penalidade desde que devidamente comunicadas. 

3.4. Disponibilidade: 

3.4.1. As reservas estão sujeitas à disponibilidade da unidade hoteleira; 

3.4.2. Em ocasiões em que não exista disponibilidade, o Hotel reserva o direito de manter as vendas abertas na Internet com a Tarifa 

máxima, por obrigações contratuais a Terceiros; 

http://www.myriad.pt/
http://www.sanahotels.com/
http://www.sanahotels.com/pt/
mailto:rsv@myriad.pt
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4.     PAGAMENTOS 

 

4.1. Os pagamentos poderão ser efectuados no momento do check-out (pagamento directo) ou efectuados previamente (pré-pagamento); 

4.2. Concessão de crédito: Pagamento com envio de factura a 30 dias; 

4.2.1. A Concessão de Crédito será atribuída após preenchimento do formulário de abertura de conta corrente por parte do cliente e 

mediante aprovação do Departamento Financeiro do Hotel Myriad by SANA Hotels. 

 

5.    RESCISÃO 

 

5.1. A não utilização do Hotel Myriad by SANA Hotels, ou qualquer acção que prejudique a imagem e o bom nome do Hotel, permite a 

desvinculação imediata do acordo sem prejuízo de eventuais indemnizações que possam ser legalmente exigidas.  

 

   Lisboa, 23 de Outubro de 2013, 

 

  

P/ o Hotel Myriad by SANA Hotels, 

 

 

P/ a Maquijig, 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura.................................................................. 

 

Ricardo Marques 

Chefe de Vendas 

    Tel.: +351 211 107 600 

    Fax: +351 211 107 601 

E-mail: corporate@myriad.pt 

 

 

Nome: 

Função: 

Tel:  

Fax:  

E-mail:  

http://www.myriad.pt/
http://www.sanahotels.com/
http://www.sanahotels.com/pt/
mailto:corporate@myriad.pt

