Seja nosso hóspede
Imagine-se em uma ilha tropical, a luz do sol em seu rosto, a refrescante brisa caribenha em seus cabelos e areia
branca em seus pés.
Agora imagine nessa ilha um lugar que você pode chamar de seu, um refúgio de tranquilidade onde você pode
relaxar, recarregar as suas energias e renovar seu espírito!
Localizado em uma tranqüila área, em Rockley Golf Course, na costa sul da ilha de Barbados , somente 9.7
quilômetros do aeroporto e 6.5 quilômetros da capital Bridgetown, encontra-se o condomínio de apartamentos
chamado Barbados Plum Tree Club.
Plum Tree Club oferece aos seus hóspedes todas as vantagens de um verdadeiro refúgio, sem a desvantagem do
isolamento – um aconchegante conjunto de apartamentos com 40 unidades de um ou dois quartos, cada um
com sua própria área privativa, propiciando um leque de vistas seja do campo de golfe, da piscina ou das
paisagens dos lindos jardins.
Oferecemos tarifas diferenciadas para férias compatíveis com seu orçamento. Confira nossas promoções
especiais!
O que está incluído?







Quartos com Ar-Condicionado;
Cozinha totalmente equipada;
TV a cabo;
Telefone;
Cofre.
Outras facilidades:









Golfe: 9 ou 18 buracos;
Quadra de tênis;
Lavanderia compartilhada que pode ser acionada utilizando moedas;
Acesso à internete sem fio dentro do quarto e internete pública no restaurante-café;
Telefones celulares à disposição;
Acessibilidade para portadores de necessidades especiais;
Transporte gratuito para a praia.

Os valores são cotados em dólares americanos por apartamento por noite.












Tarifas especiais para grupos;
8.75 % de imposto (VAT) deve ser acrescentados a todas as tarifas;
Taxa de serviço a seu critério;
Gratuidade para crianças menores de 12 anos;
Locação mensal disponível mediante consulta;
Apartamentos de 1 quarto para o Maximo de 3 pessoas;
Apartamento de 2 quartos para o Maximo de 5 pessoas;
Aceitamos Visa e MasterCard;
Confirmação de reserva mediante depósito;
Todas as tarifas podem ser reajustadas sem aviso prévio.

Cancelamentos:





Para cancelamentos de reservas feitos com mais de 21 dias de antecedência a data do check in serão
ressarcidas 3 diárias do depósito de confirmação menos 5% para transações via cartões de credito;
Cancelamentos de reservas com 8 a 21 dias de antecedência a data do check in será retido o valor
referente a 1 diária do total do depósito de confirmação;
Cancelamentos de reservas com 7 dias de antecedência a data do check in será retido o valor referente
a 3 diárias do total do depósito de confirmação;




Locações de longo período (mensais, semestrais) são sujeitas à 1 semana de depósito de confirmação
não reembolsável em caso de cancelamento.
Alterações de datas de check-in or check-out acontecerão mediante autorização do hotel.

