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< Administrar suas reservas
Seu número de associado do Hoteis.com™ Rewards é 50587093

Sua reserva foi paga.
Seu número de confirmação da Hoteis.com: 140124493333. Obrigado por reservar com a Hoteis.com

Resumo da cobrança
Você está recebendo essa oferta especial: Preço Secreto: 10%

* Certifique-se de mencionar o nome completo, como aparece nessa confirmação, no momento do check-in para que sua reserva seja localizada.

** Observação: Preferências de quarto e Solicitações especiais não são garantidas. Os requisitos especiais estão sujeitos à disponibilidade mediante check-in e podem incorrer em custos adicionais.

Esta não é uma Nota fiscal.

Informação de Pagamento

Detalhes da reserva

The Ring Vienna's Casual Luxury Hotel

Kaerntner Ring 8
Vienna
A-1010
AT
+43122122

Check-in:

Check-out:

Duração:

Tipo de quarto:

Total de quartos:

Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017

Sexta-feira, 18 de Agosto de 2017

1 diária

Standard Room (X-Ordinary)

2

CAFÉ DA MANHÃ GRÁTIS

WI-FI GRÁTIS

R$ 880,37

Quarto1

Número de diárias:

Número de hóspedes*:

Preferências**:

Cobranças por noite::

Standard Room (X-Ordinary)  

1 diária

Amanda Bendine ,  2 adultos

Não fumantes, Cama King

Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017

Alterar a reserva do quarto

Cancelar esse quarto

R$ 880,37

Quarto2

Número de diárias:

Número de hóspedes*:

Preferências*:

Cobranças por noite::

Standard Room (X-Ordinary)  

1 diária

Aldemir Bendine ,  2 adultos

Fumante, Cama King

Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017

Alterar a reserva do quarto

Cancelar esse quarto

-R$ 44,02

R$ 337,86

R$ 2.054,58

Cupom aplicado:

Impostos e taxas

Total:

Nome para cobrança:

 
ALDEMIR BENDINE

 

Reserve on-line ou por telefone

11-4700-8708 �

https://www.hoteis.com/account/manage_bookings.html?section=UPCOMING
https://cars.hotels.com/BR/book?pkLat=48.201818&pkLng=16.371091&residencyId=BR&pickupDateTime=2017-08-17T10:00&returnDateTime=2017-08-18T10:00&currencyID=BRL&pickupName=Vienna&age=30&orderId=8105851087696&clientId=736833
https://www.hoteis.com/hotel/details.html?hotelId=135745&tab=description
https://www.hoteis.com/customer_care/booking_details.html?confirmationId=8105851087696&itineraryId=8105851087696&surname=c..YPsz9RB9StM.
https://www.hoteis.com/customer_care/booking_cancellation.html?confirmationId=140124493333&surname=c..YPsz9RB9StM.&itineraryId=8105851087696
https://www.hoteis.com/customer_care/booking_details.html?confirmationId=8105851087696&itineraryId=8105851087696&surname=c..YPsz9RB9StM.
https://www.hoteis.com/customer_care/booking_cancellation.html?confirmationId=140124493333-1&surname=c..YPsz9RB9StM.&itineraryId=8105851087696
https://www.hoteis.com/?intlid=BOOKINGDETAILS+%3A%3A+header_main_section
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Principais destinos ��

Suporte e perguntas frequentes ��

Para fornecedores, parceiros e imprensa ��

Termos de uso e política de privacidade ��

ABOUT SSL CERTIFICATES

Como chegar
Ringstrassen-Galerien - 0 km / 0 mi 
Musikverein - 0,2 km / 0,1 mi 
Estação Karlsplatz Stadbahn - 0,2 km / 0,1 mi 
Vienna State Opera - 0,2 km / 0,1 mi 
Karlsplatz - 0,3 km / 0,2 mi 
Universidade de Tecnologia de Viena - 0,3 km / 0,2 mi 
Albertina - 0,4 km / 0,2 mi 
Secession Building - 0,4 km / 0,3 mi 
Burggarten - 0,4 km / 0,3 mi 
Academia de Belas Artes de Viena - 0,4 km / 0,3 mi 
Konzerthaus - 0,5 km / 0,3 mi 
Biblioteca Nacional Austríaca - 0,5 km / 0,3 mi 
Theater an der Wien - 0,6 km / 0,4 mi 
Naschmarkt - 0,6 km / 0,4 mi 
Spanish Riding School - 0,6 km / 0,4 mi 

O aeroporto de preferência para The Ring Vienna's Casual Luxury Hotel é o Viena (VIE-Aeroporto
Internacional de Viena) - 15,6 km / 9,7 mi.
As distâncias são calculadas em uma linha reta desde o local do estabelecimento até o ponto de
interesse ou aeroporto e podem não refletir a distância real de viagem. 

As distâncias exibidas foram arredondadas para um ponto decimal.
Visite o Google Maps para obter mais informações sobre como chegar ao hotel.

Check-in em:
Pessoas extras podem incorrer em taxas adicionais que variam dependendo da política do estabelecimento. 
Documento de identificação oficial com foto e número do cartão de crédito são exigidos no momento do check-in para despesas extras. 
Solicitações especiais estão sujeitas a disponibilidade ao fazer o check-in, podendo incorrer em taxas adicionais, e essas solicitações não podem ser garantidas. 

Avisos importantes:
O serviço de traslado ao aeroporto está disponível 24 horas por dia, em horários agendados. Entre em contato com o estabelecimento para agendar o horário.

Destaques das comodidades:
Além de um spa de serviço completo, The Ring Vienna's Casual Luxury Hotel possui uma sauna seca e uma academia. Este hotel oferece um restaurante. Os hóspedes podem relaxar em um bar/lounge do
estabelecimento. O acesso à internet sem fio é de cortesia.

A estrutura para negócios neste estabelecimento 5 estrelas oferece um business center 24 horas, serviço de limusine/transfer executivo e sala de reunião. Este hotel de luxo também oferece um spa,
assistência com excursões/ingressos e equipe multilíngue. Mediante uma sobretaxa, o estabelecimento oferece traslado ida/volta do aeroporto (disponível 24 horas), serviço de traslado para a estação
ferroviária e serviço de traslado para a estação ferroviária (sobretaxa). Há estacionamento disponível no local, mediante uma sobretaxa.

The Ring Vienna's Casual Luxury Hotel possui uma área designada para fumantes.

Notificação e tarifas:
O estacionamento com manobrista custa EUR 35 por noite

Camas dobráveis estão disponíveis por um valor adicional

Café da manhã buffet é oferecido por um valor extra de EUR 32 por pessoa (aproximadamente)

Serviço de babá ou creche está disponível por uma taxa extra

Animais de estimação são aceitos por uma taxa extra de EUR 30 por animal, por noite

Serviço de traslado do aeroporto é oferecido por uma taxa extra de EUR 50 por veículo (one way)

Serviços de traslado da estação de trem e serviço de traslado para a estação ferroviária (sobretaxa) são oferecidos por uma taxa extra

Termos e Condições do Hotel
Pessoas extras podem incorrer em taxas adicionais que variam dependendo da política do estabelecimento. 
Documento de identificação oficial com foto e número do cartão de crédito são exigidos no momento do check-in para despesas extras. 
Solicitações especiais estão sujeitas a disponibilidade ao fazer o check-in, podendo incorrer em taxas adicionais, e essas solicitações não podem ser garantidas. 

Política de cancelamento
Tarifa especial não reembolsável
Esta tarifa especial com desconto não é reembolsável. Se você tiver optado por alterar ou cancelar esta reserva, não receberá nenhum reembolso.
 
Mapa para o hotel

Escolha uma destas opções para acessar os Preços Secretos e pagar menos em hotéis selecionados.

E-mail
Inscreva-se para receber nossas ofertas

mais recentes

App da Hoteis.com
Baixe o app e reserve onde estiver Inscreva-se agora mesmo! Acumule 10

noites, ganhe 1 diária grátis*

Bandeira do cartão:

Número do cartão:

 

Endereço de cobrança:

MasterCard

XXXXXXXXXXXX5304

 

Mais informações sobre o hotel

�� �� ��

https://www.symantec.com/page.jsp?id=how-ssl-works&tab=secTab5
https://www.hoteis.com/hotel/details.html?tab=maps&destinationId=10015305&destination=Vienna%2C+Austria&hotelId=135745&arrivalDate=17-08-2017&departureDate=18-08-2017&rooms%5B0%5D.numberOfAdults=2&rooms%5B1%5D.numberOfAdults=2&roomno=2&validate=false&previousDateful=false&reviewOrder=date_newest_first#maps
https://www.hoteis.com/hotel/details.html?tab=maps&destinationId=10015305&destination=Vienna%2C+Austria&hotelId=135745&arrivalDate=17-08-2017&departureDate=18-08-2017&rooms%5B0%5D.numberOfAdults=2&rooms%5B1%5D.numberOfAdults=2&roomno=2&validate=false&previousDateful=false&reviewOrder=date_newest_first
https://www.hoteis.com/newsletter/subscribe.html
https://170552.measurementapi.com/serve?action=click&publisher_id=170552&site_id=100374&site_id_android=100380&site_id_web=113995&destination_id=410227&my_publisher=brand.site.footer&intlid=web_footer
https://www.hoteis.com/hotel-rewards-pillar/hotelscomrewards.html
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Sobre nós

Adicione seu hotel

Empregos

Guias de viagem 50 Principais Cidades Todos os países Todos os hotéis Índice do site

© 2017 Hoteis.com, L.P. Todos os direitos reservados.
Hoteis.com e o logotipo da Hoteis.com são marcas registradas e/ou de serviço da Hotels.com L.P, nos EUA e/ou
outros países. As demais marcas registradas mencionadas aqui são de propriedade de seu respectivo
proprietário.
*Saiba mais sobre Hoteis.com™ Rewards

https://www.hoteis.com/customer_care/about_us.html
https://join.expediapartnercentral.com/?lang=pt
http://www.lifeatexpedia.com/brands/hotels-com/
https://www.hoteis.com/articles/
https://www.hoteis.com/alltop50cities/
https://www.hoteis.com/allcountries/
https://www.hoteis.com/hi1/hotel-index/
https://www.hoteis.com/site-index/
https://www.hoteis.com/hotel-rewards-pillar/hotelscomrewards.html

