
 

 

 

 

 

 

A Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP negociou tarifas especiais em 3 Hotéis da 

Rede Windsor na cidade do Rio de Janeiro/RJ para os participantes do XI Seminário Nacional 

Metroferroviário,  sendo que o Hotel Windsor Guanabara é o mais próximo do local onde será realizado 

o evento o auditório do Metrô Rio de Janeiro, na sequência indicamos o Windsor Flórida que fica no Bairro 

do Flamengo em frente a Estação do Metrô Catete , também temos o Windsor Excelsior que fica em 

Copacabana. 

 

Para reservas entre em contato com: 

 
Natália Barbi 

Windsor Hotéis 

centraldereservas@windsorhoteis.com.br 

www.windsorhoteis.com.br 
Tel.: +55 21 21957800 

Caroline Westin 

Supervisora Central de Reservas 

Windsor Hotéis 

www.windsorhoteis.com.br 
Tel.: +55 21 21957800 

 

 

 

Mencione o nome do Grupo – “Grupo Metroferroviário”, o Hotel que deseja hospedar-se 

conforme segue e o numero que consta ao lado de cada hotel, esses valores são válidos para o 

período de 13 a 16 de Junho de 2016, faça com a máxima urgência a sua reserva para garantir a 

disponibilidade e esses valores.  

Windsor Guanabara #3429525 
 

Tipo de apartamento/suíte Quantidade Valor da diária SGL/DBL 

Standard  R$ 352,00 + taxas 

Total de apartamentos distribuídos nas 

categorias acima 

20 

apartamentos 
 

 

Windsor Excelsior #3429524 
 

Tipo de apartamento/suíte Quantidade Valor da diária SGL/DBL 

Standard  R$ 473,00 + taxas 

Total de apartamentos distribuídos nas 

categorias acima 

20 

apartamentos 
 

 

Windsor Florida #3429526 
 

Tipo de apartamento/suíte Quantidade Valor da diária SGL/DBL 

Standard  R$ 352,00 + taxas 

Total de apartamentos distribuídos nas 

categorias acima 

20 

apartamentos 
 

mailto:centraldereservas@windsorhoteis.com.br
http://www.windsorhoteis.com.br/
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1. Tarifa e condições de apartamentos e suítes por diária 
 

 Valor da diária por apartamento. 

 Política Terceira pessoa: valor adicional de 25% sobre o valor da diária da 

acomodação dupla por noite – mediante disponibilidade. 

 Política Criança: 01 criança até 12 anos cortesia de diária quando acomodados no 

mesmo apartamento duplo dos pais / a partir de 13 anos considerado adulto, 

adicional de 25% sobre o valor da diária da acomodação dupla por noite por 

hóspede. (Exceto para categoria Superior Executivo – Hotel Windsor Excelsior, 

categorias Standard e Superior Executivo – Windsor Copa - categoria Standard – 

Windsor Guanabara e categoria Superior – Windsor Martinique). Mediante 

disponibilidade. 

 Taxas adicionais: 10% de taxa de serviços e 5% de ISS. 
 Taxa de turismo por noite: R$3,00 – Windsor Excelsior 

 Reservas não contabilizam para pontuação de Golden Gift. 

 Gratuidade: A cada 20 apartamentos pagos, será concedido 01 apartamento 

cortesia (21º), de acordo com as condições negociadas, até o máximo de 03 

apartamentos. 

 

2. Serviços inclusos no valor da diária 
 

 Check in privativo para grupos (mediante a disponibilidade) 

 Welcome drink na data da chegada 

 Café da manhã servido no Restaurante 
 Acesso ao Fitness Center 

 Amenities nos apartamentos e suítes oferecidos pelo Hotel 

 Internet Wi Fi - velocidade limitada. 

 

3. Localização 
 

O Windsor Excelsior Hotel, localizado em Copacabana, um dos principais cartões- 

postais do Rio de Janeiro. Aos hóspedes, basta atravessar a rua e mergulhar nas 

águas verdes do mar de Copacabana 

 
No Centro do Rio, uma ótima opção de conforto é o Hotel Windsor Guanabara. Com 

seus 21 andares de elegância, seus apartamentos confortáveis e seus serviços de 

primeira qualidade destacados na Avenida Presidente Vargas. 

 
A poucos passos da Praia do Flamengo, o Windsor Florida Hotel é localizado em um 

bairro residencial, o hotel fica junto ao metrô e a poucos minutos do Centro, fácil 

acesso às principais atrações da cidade 

 


